Gemeente Gouda

Stadsbijeenkomst aanpak
woninginbraken

Gouwe Dialoog over thema
‘Onderwijs’

Op dinsdagavond 27 september organiseert de gemeente
Gouda een stadsbĳeenkomst over het thema woninginbraken.
Tĳdens deze avond willen we samen met bewoners in gesprek
over nieuwe en/of onorthodoxe ideeën voor de aanpak van de
inbraken in onze stad.

De Regiewerkgroep Gouwe Dialoog organiseert samen met
enthousiaste inwoners van Gouda een vervolgbĳeenkomst met
als thema ‘Onderwĳs’ op vrĳdag 30 september om 18.00 uur
(inloop 17.45 uur) in het Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79 te Gouda.

Ondanks alle inspanningen van
veiligheidspartners en bewoners
blijven de inbraakcijfers in Gouda hoog. Elke inbraak is er een
te veel en we blijven constant op
zoek naar nieuwe initiatieven en
onorthodoxe maatregelen om de
aanpak van de woninginbraken
te verbeteren en te intensiveren.
Hier hebben we u bij nodig.
Plan van aanpak
Wij zijn benieuwd naar uw ideeën
en verbeterpunten in de aanpak
van dit probleem. We zijn met
name op zoek naar vernieuwende ideeën en gaan er op deze
avond graag met u over in gesprek. Zo streven we ernaar om
aan het einde van de avond een
nieuw plan van aanpak te hebben met maatregelen waar bewoners, gemeente en politie zich
de komende tijd gezamenlijk
voor gaan inzetten.
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Ervaringsdeskundige
Op deze avond is er tevens een
ex-inbreker als ‘ervaringsdeskundige’ aanwezig. Hij is werkzaam voor de Stichting Veiligheid en Preventie. Deze stichting
biedt ex-verslaafden en ex-criminelen de gelegenheid om als
voorlichter te werken. De ervaringsdeskundige zal deze avond
een presentatie geven met daarin o.a. zaken waar een inbreker
op let bij het uitkiezen van een
woning en de nodige tips om uw
woning veiliger te maken.

Vanwege de jaarlijkse kermis
wordt de markt op donderdag
22 en zaterdag 24 september verplaatst van de Markt naar
parkeerterrein Klein Amerika.

Gemeente Gouda
Tel. 14 0182

binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de
Voorwillenseweg t/m 7 oktober.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de
Symfonielaan t/m 21 oktober.

Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Houtmansgracht, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 15 september t/m 26 oktober
2016. Belanghebbenden kunnen

Vragen?
Contactpersoon: Jan C. van Ingen, voorzitter Regiewerkgroep
Gouwe Dialoog, bereikbaar via
tel. 06 24 12 19 96 of per e-mail:
vaningen.jc@gmail.com.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website
www.gouda.nl/stadsbijeenkomst

Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat van 28 t/m 30 september en van 12 t/m 14 oktober.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend

Nieuw fundament
Kortom, buitengewoon interessante
gespreksonderwerpen

Aanmelden
De deelname aan deze vervolgdialoog is beperkt tot maximaal
150 personen. Gratis aanmelden per e-mail: gouwedialoog@
outlook.com (vermeld uw naam,
adres en telefoonnummer).

Verplaatsing
warenmarkt

Bekendmakingen

In verband met de formatiebesprekingen is er woensdag 21 september geen reguliere vergaderavond.
Actuele informatie kunt u bekijken
op de website van de gemeenteraad: www.gouda.nl/ris.

“respect voor elkaar bijbrengen via het onderwijs en de gevoelde discriminatie bij stage en
werk”.

Op basis van de eerder dit jaar
met succes afgeronde Gouwe
Dialogen wordt van de deelnemers verwacht dat zij met elkaar
in gesprek gaan om zo bij te
dragen elkaars waarden en normen te leren begrijpen en met
elkaar de brug te willen slaan in
het belang van de Goudse samenleving. Pak die kans om de
uitdaging met elkaar aan te willen gaan.

Mohsin op wereldreis
Tijdens deze Gouwe Dialoog zal
Mohsin op Wereldreis de deelnemers inspireren door doelen
te stellen, ondernemend te zijn,
een visie te hebben en vooral
gemotiveerd te zijn om succes
te hebben in je werk, het zoeken
naar een baan, actief te zijn in en
voor de samenleving.

Waar en wanneer
De Chocoladefabriek, Klein Amerika 20, dinsdag 27 september
van 19.30 tot 22.00 uur.

Gemeente Gouda,
Postbus 1086,
2800 BB Gouda
14 September
2016

De gemeenteraad
maakt bekend

Jongeren en volwassenen
Deze Gouwe Dialoog is gericht op het belangrijke thema
‘Onderwijs’. Jongeren en volwassenen gaan met elkaar
de dialoog aan over dit brede
thema. Met daaraan gekoppeld
enkele deelaspecten, zoals:

om met elkaar de dialoog aan te
gaan. Leg met elkaar de grondslag en een blijvend fundament,
ook voor toekomstige generaties.

Goudse Poort
Burgemeester Jamessingel
Verkeerslichten staan op knipperen op 27 september tussen
10.00 en 12.00 uur.
Kort Haarlem
Groeneweg
Afsluiting van de Groeneweg tussen de Doelenstraat en de Wijde
Poort van 19 t/m 26 september.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Noord
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten van nummer 47 tot de
Graaf Florisweg t/m 16 september.
Troelstralaan
Afgesloten aan de zijde van de
Thorbeckelaan t/m 19 september.

gemeente@gouda.nl

Oost
Von Suttnerstraat
Afgesloten aan de zijde van de Bernadottelaan t/m 28 september.
Oosterwei
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat t/m 7 oktober.
Westergouwe
Nieuwe Broekweg
Nachtafsluitingen van de Nieuwe
Broekweg tussen de Kanaaldijk en
de Edisonstraat van 19 september
19.00 uur tot 20 september 6.00
uur en van 20 september 19.00 uur
tot 21 september 6.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester Jamesplein 1,
plaatsen van twee stoombevochtigers op het dak (05-09-2016);
Graaf Adolfstraat 2, kappen van
een boom (04-09-2016);
Heuvellaan 2, wijzigen van het
kantoorpand naar appartementen
(19-08-2016);
Ĳssellaan 207, kappen van een
pruimenboom (07-09-2016);
Ranonkelplantsoen 13, realiseren
van een aanbouw aan de voorzijde
van de woning (07-09-2016);
Tuinstraat 24, verbouwen van de
woning tot twee appartementen
(06-09-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Rottumerplaat 6, bouwen van een
woning op kavel 2 (Westergouwe)
(07-09-2016);
Weidebloemkwartier, kappen van
diverse bomen (05-09-2016);
Marconistraat 80, creëren van een
extra ingang in de voorgevel (0609-2016);
nabĳ Solingenstraat 2, kappen
van een kronkelwilg (06-09-2016);

www.gouda.nl

Peperstraat 20, horecabestemming in pand (05-09-2016);
Vredebest 18, plaatsen van een
afvoerbuis aan de achtergevel (0809-2016);
Waterkers 16, kappen van een
boom (22-08-2016);
Willem Tombergstraat 55, kappen van een boom (06-09-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Westergouwe, bouwen van 42 appartementen Westergouwe Gouda
(08-09-2016);
Goudkade 16, renoveren van de
loskade incl. baggerwerkzaamheden (08-09-2016);
Klipperwerf 57, vergroten van de
entree van de woning (06-09-2016);
Korte Groenendaal 7, plaatsen
van reclame (05-09-2016);
Peperstraat 29, plaatsen van een
tijdelijk parkeerdek t.b.v. werkzaamheden (01-09-2016);
Thorbeckelaan 1, uitbreiden van
de supermarkt en plaatsen van gevelreclame (02-09-2016).

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Wij hebben hen niet kunnen bereiken, er is
geen aangifte van adreswijziging of
vertrek ontvangen en na gedegen
onderzoek hebben wij geen gegevens kunnen achterhalen betreffende het verblijf in Nederland, het
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland. Het
college heeft besloten, op grond
van art 2.22 Wet BRP, het gegeven
van het vertrek van de ingezetenen

Oscar van der Wĳk
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Nieuws
Bekendmakingen
14 September 2016

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

ambtshalve op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op het adres
staan ingeschreven.

ben de volgende meldingen ontvangen:
Appie Lounge, Lange Tiendeweg
74, Gouda (oprichten);
Atlas Brothers, Blekerssingel 11,
Gouda, (oprichten);
Cafeetje Heeeurlĳk, Wijdstraat 2,
Gouda ( oprichten);
KFC- en een Berenrestaurant,
Harderwijkweg 1, Gouda (oprichten);
Fa. J. Bos & Zonen, Sluisdijk 2,
Gouda (veranderen);
Oasen N.V., Nieuwe Gouwe Oostzijde 3, Gouda (veranderen);
Snack Royal, Goudkade 1, Gouda
(oprichten);
De Goudse Hofsteden, Bloemendaalseweg 34a, Gouda (veranderen);
Wareco Amsterdam B.V., Kattensingel, Gouda. Melding lozen in de
bodem of de riolering buiten inrichtingen.

van Wetering, M. / Geboren: 0610-1981 / Jan van der Heijdenstraat
14 / Datum vertrek: 16-08-2016;
Dreef, R. / Geboren: 10-07-1976 /
De Schopschijf 1 / Datum vertrek:
22-08-2016;
Tahapary, J.D. / Geboren: 25-051948 / Crabethstraat 7n / Datum
vertrek: 22-08-2016;
ten Hoor, G.J. / Geboren: 03-041964 / Crabethstraat 7n / Datum
vertrek: 22-08-2016;
Asli, A. / Geboren: 23-01-1997 /
Marathonlaan 245 / Datum vertrek:
22-08-2016;
Yahiati, Y. / Geboren: 17-07-1992
/ Prinses Julianastraat 14 / Datum
vertrek: 22-08-2016;
Oudshoorn, A.P. / Geboren: 16-031988 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 22-08-2016;
Khouakhi, S. / Geboren: 25-121991 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 22-08-2016;
Gowrkha, V. / Geboren: 29-041966 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 22-08-2016;
Ouaissa, D. / Geboren: 17-08-1987
/ Vlamingstraat 23 / Datum vertrek:
22-08-2016.
Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda (zie
Toelichting).

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 8.40
van de Wet milieubeheer). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het
bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders heb-

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, www.odmh.nl.

Beleidsregels terrassen
Het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester
hebben, ieder voor zover het diens
bevoegdheid betreft, op 6 september 2016 de “Beleidsregels terrassen Gouda 2016” vastgesteld.
Deze beleidsregels gelden voor alle
terrassen in Gouda en vervangen
alle eerdere regels op dit punt. De
beleidsregels kunt u inzien bij de
gemeente Gouda.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs
Vervolg op
gemeentepagina 2
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De burgemeester
maakt bekend
Beleidsregels terrassen
Het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester hebben, ieder voor zover het
diens bevoegdheid betreft, op 6
september 2016 de “Beleidsregels terrassen Gouda 2016” vastgesteld. Deze beleidsregels gelden voor alle terrassen in Gouda
en vervangen alle eerdere regels

Gemeente Gouda

op dit punt. De beleidsregels kunt
u inzien bij de gemeente Gouda.

Exploitatievergunning
De burgemeester heeft de volgende
exploitatievergunningen
verleend:
Mevrouw E.F. van Eĳk- Oudĳk
ten behoeve van de exploitatie
van de horecagelegenheid Cafeetje Heeeurlijk, Wijdstraat 2 in
Gouda (verzonden 8 september
2016).

Toelichting
Aanvragen vergunningen?
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor o.a. de activiteit bouwen, brandveilig gebruik, uitrit, kappen, milieu, monumenten, reclame of slopen. Deze aanvragen worden behandeld door de afdeling Bouw
en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl).
Overige vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning
kunt u direct bĳ de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

De heer K. Boulabkoul ten behoeve van de exploitatie van de
horecagelegenheid Lounge Café
Primo, Stoofsteeg 15 in Gouda
(verzonden 8 september 2016).
U kunt de verleende vergunningen inzien bij de Gemeente Gouda. U kunt binnen zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Drank- en horecavergunning
De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunningen verleend:
Mevrouw E.F. van Eĳk- Oudĳk,
Wijdstraat 2 in Gouda voor het
uitoefenen van een horeca-inrichting (verzonden 8 september
2016).
De heer K. Boulabkoul , Stoofsteeg 15 in Gouda voor het uitoefenen van een horeca-inrichting
(verzonden 8 september 2016).

wĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u
hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen. Zienswĳzen zĳn openbaar
en worden gestuurd aan de aanvrager van de vergunning of ontheffing. Als u
uw zienswĳze geheim wilt houden, moet u hierom vragen.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een bezwaarschrift en/
of beroepschrift in?
Heeft het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u het
niet eens bent? Tegen verleende vergunningen en besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bĳ de Gemeente Gouda,
t.a.v. Centraal juridische afdeling, postbus 1086, 2800 BB Gouda. De termĳn
waarbinnen u dit moet doen, leest u in de bekendmaking. In uw bezwaarschrift
zet u in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, een omschrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet niet
uw bezwaarschrift te ondertekenen. Het college of de burgemeester nemen

U kunt de verleende vergunningen inzien bij de Gemeente Gouda. U kunt binnen zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Evenementenvergunning
De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunning verleend:
Stichting Binnenhavenmuseum
Turfsingel voor het houden van
een opluchttheater Goudsch Ge-

tij op 17 en 18 september 2016
van 11.00 tot 18.00 uur. Vergunning verleend en verzonden op 0709-2016
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een
beslissing. Zo niet, dan kunnen zĳ de beslissing met 6 weken verdagen. U
wordt hiervan schriftelĳk op de hoogte gesteld.
Tegen sommige vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indienen maar
een beroepschrift. In de bekendmaking leest u of dit het geval is en binnen
welk termĳn u dit moet doen. Uw beroepschrift dient u in bĳ de Rechtbank
Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de werking van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het
besluit waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd worden. Eventueel
kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bĳ de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

