1

Nieuws
31 januari 2018

Gemeente Gouda

Sterke stijging bezoekers VVV Gouda
In 2017 is het aantal bezoekers aan VVV Gouda in de Goudse Waag met bĳna zeventien procent
gestegen ten opzichte van 2016. Dit betekent dat VVV Gouda voor het eerst in het vĳfjarig bestaan
45.000 bezoekers aan de balie heeft gehad.

Foto: Yvonne Palsgraaf

Met ruim 9.000 bezoekers was
augustus de drukste maand.
Afgelopen november was er
in vergelijking met dezelfde
maand een jaar eerder een stijging van bijna zestig procent.
Dit is opvallend want november
valt in het laagseizoen.
Buitenlandse bezoekers
Het afgelopen jaar was er niet
alleen een stijging onder het
aantal Nederlandse bezoekers,
er kwamen ook meer bezoe-

kers uit het buitenland. In totaal bezochten toeristen uit zeventig verschillende landen de
balie van de VVV. De meeste
buitenlandse bezoekers waren
afkomstig uit Duitsland, Frankrijk en België. Deze groep was
gezamenlijk goed voor een
groei van veertig procent.
Arrangementen
Niet alleen aan de balie werd
het drukker, de backoffice van
de VVV kreeg ook meer telefoontjes en groepsaanvragen
te verwerken. Het aantal mensen dat een groepsarrangement liet samenstellen, steeg

met 34 procent. De stadswandelingen van het Goudse Gidsen Gilde en een bezoek aan de
Sint-Janskerk, siroopwafelbakkerij Van den Berg en het Kaasen Ambachtenmuseum werden
het meest geboekt.
Welkom in Gouda brochure
Bij de start van het nieuwe toeristische seizoen, op 22 maart,
ligt de nieuwe Welkom in Gouda folder klaar bij de VVV-balie, in de binnenstad en op veel
plekken in de wijde omgeving.
De VVV is vanaf dat moment
dagelijks geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

De gratis app is beschikbaar
voor iOS en Android en bevat
praktische afvalinformatie (wat
hoort bij wat) en het ophaalschema. Ook kunt u een melding instellen zodat u altijd op
de hoogte bent wanneer wat
wordt opgehaald. Natuurlijk
kunt u de afvalkalender ook
bekijken via www.cyclusnv.nl.
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 7 februari is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/raadsinformatie of neem contact op met de griffie via tel. (0182)
58 91 97 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Verkenning: Integratie
De raad wordt gevraagd de kaders
van het Goudse integratiebeleid
zoals deze zijn verwoord in de nota
‘samen Gouda, een Goudse visie
op integratie’ vast te stellen.
21.30 uur
Verkenning: Winkelvisie
De concept winkelvisie ‘Gezellig
en gemakkelijk winkelen en boodschappen doen in Gouda 20172025’ wordt de raad ter bespreking
voorgelegd en gevraagd de daarin gemaakte beleidskeuzes vast te
stellen.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Verkenning: Toekomstvisie
De gemeenteraad wordt voorgesteld de uitgangspunten voor de
start van een traject om te komen
tot een toekomstvisie vast te stellen.

Voor het college van burgemeester en wethouders is contact
met de stad een belangrĳk speerpunt. Om van inwoners,
ondernemers en instellingen te horen wat goed en wat niet
goed gaat, wat beter kan en welke oplossingen zĳ zien.
Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur

is op maandag 12 februari tussen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op www.gouda.nl/
college.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

2018);
Raam 30, het realiseren van 8 appartementen boven de parkeergarage, rijksmonument (11-01-2018);
Ronsseweg 227 t/m 333 (oneven), het renoveren van de entree
(17-01-2018);
Ronsseweg 335 t/m 439 (oneven), het renoveren van de entree
(17-01-2018);
Ronsseweg 441 t/m 547 (oneven), het renoveren van de entree
(17-01-2018);
Ronsseweg 706, het plaatsen van
wegschuifbare
balkonbeglazing
(16-01-2018).

de achterzijde van het woonhuis
(24-01-2018).

In contact met het college

Tel. 14 0182

21.30 uur
Verkenning en debat:
Statuten Iterson
De raad wordt op verzoek van de
Stichting Het van Iterson Ziekenhuis gevraagd goedkeuring te verlenen aan een wijziging van de statuten. Deze wijziging houdt in dat
de toezichthoudende rol van de
gemeenteraad op de stichting verlegt wordt naar het college van burgemeester en wethouders.
Verkenning en debat zienswĳze RDOG
De raad wordt in de gelegenheid
gesteld een zienswijze kenbaar
te maken aan de RDOG op de 1e
begrotingswijziging 2018 en een
standpunt over de Kadernota 2019
van de RDOG Midden-Holland.
Voor alle bovenstaande punten
geldt: belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om bij deze
bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn. Indien men zich
voor 7 februari, 12.00 uur meldt bij
de griffie kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Op 14 februari is er een verkennende raadsbijeenkomst.

gemeente@gouda.nl

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Herenstraat, aanwijzing van een
oplaadlocatie voor elektrische
voertuigen.
Buchnerweg, aanwijzing van een
oplaadlocatie voor elektrische
voertuigen.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 1 februari tot en met
14 maart 2018. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Achter de Kerk en Willem Vroesenplein
Brug afgesloten van 6 t/m 13 februari.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Kattensingel
Werkzaamheden t/m 31 mei 17.00
uur. Op de volgende momenten is
de Kattensingel afgesloten:
- 13 april van 19.00 uur t/m 16 april
6.00 uur.
- 20 april van 19.00 uur t/m 23 april
6.00 uur.

Besluitvormende
raadsvergadering
• Bestemmingsplan Van Heuven
Goedhartsingel en Oostvogel
• Startersleningen
• Fiets- en vlonderbrug
N207b Westergouwe
• Aanvraag bijdrage niet
gesprongen explosieven

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
2 februari - wethouder Van
Gelder: bekendmaking nominaties vrijwilligersprijs;
9 februari - burgemeester
Schoenmaker: startschot lossen sponsorloop AV Gouda.

Gemeente Gouda

Bekendmakingen
31
januari
2018
Gemeente Gouda,
, Postbus
1086, 2800 BB Gouda

Woensdagavond 31 januari worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

U bent welkom in het Huis van
de Stad. Kijk voor uitgebreide
info op www.gouda.nl/ris. Wilt
u zeker weten of een onderwerp
besproken wordt? Bel dan met
de griffie via tel. (0182) 58 91 97.

Afval scheiden nog makkelijker
dankzij Cyclus app
Afval scheiden is best makkelĳk, maar soms zĳn er toch
vragen zoals: mogen kattenbakkorrels bĳ het gft? Horen
chipszakken nu bĳ het restafval of toch bĳ het plastic? Dankzĳ
de app van Cyclus kunt u de antwoorden op dit soort vragen
gemakkelĳk vinden.

Vanavond in de
gemeenteraad

www.gouda.nl

- Van 16 april 6.00 uur t/m 20 april
19.00 uur geldt er eenrichtingsverkeer.
Raam
- Afgesloten van 23 april t/m 29
maart 2019 in één richting.
- Snelheidsvermindering van 30
km/h tot 31 januari 15.00 uur.
Messenmakerssteegje
Afgesloten tot 2 februari 15.00 uur.
Korte Noodgodstraat
Afgesloten van 5 t/m 16 februari.
Korte Akkeren
Schielands Hoge Zeedĳk
Afgesloten op 2 februari van 7.30
t/m 18.00 uur.
Rotterdamseweg en Schielands
Hoge Zeedĳk
Afgesloten van 6 februari 9.00 tot 7
februari 15.00 uur.
Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten tot 2 februari 16.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Westergouwe bouwveld T3-e,
het bouwen van een woontoren
met 31 appartementen bouwveld
T3-e (15-01-2018);
Burgemeester Martensstraat 9,
het kappen van een ceder (14-012018);
Goudse Poort 2, het wijzigen van
de reclame van het tankstation (1101-2018);
Hoge Gouwe 65, het wijzigen van
de kantoorfunctie in woonfunctie
(12-01-2018);
Krugerlaan 79, het kappen van
een boom (17-01-2018);
Marco Pololaan 12, het uitbreken
van een wand tussen de keuken en
de woonkamer (inpandig) (21-01-

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
A.A.W. Versluispad, het kappen
van 17 bomen (23-01-2018);
Balsemienstraat tegenover 8,
het kappen van 4 bomen (18-012018);
Tjalkwerf ter hoogte van nr. 19,
het kappen van een boom (22-012018);
Waterruit 19, het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak van de
woning (22-01-2018);
Wilde Wingerdlaan achter 29259, het kappen van een boom
(18-01-2018);
Van Heuven Goedhartsingel/
Bernadottelaan, het verplanten
van een moeraseik (22-01-2018);
Blekerssingel 71, het renoveren
van het pand en gedeeltelijk vervangen uitbouw, gemeentelijk monument (23-01-2018);
Groen van Prinsterersingel 44,
verbouwen gebouw i.v.m. het tijdelijk vestigen van een school (2301-2018);
Livingstonelaan 35, het plaatsen
van een overkapping/veranda aan

Verlenging beslistermĳn
Krugerlaan 72, het plaatsen van
een dakopbouw (22-01-2018).

Opneming gegevens
vertrek
Onderstaande 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 ambtshalve op
te nemen op de persoonslijst. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op het adres staan ingeschreven.
Górszczyk, D. / Geboren: 11-111994 / Stoofkade 43 / Datum vertrek: 28-12-2017;
Morawiec, A.M. / Geboren: 0409-1996 / Stoofkade 61 / Datum
vertrek: 28-12-2017;
Ogaza, K. / Geboren: 15-03-1983
/ Stoofkade 45 / Datum vertrek: 0301-2018;
Kusý, D. / Geboren: 04-03-1996 /
Stoofkade 71 / Datum vertrek: 0301-2018;
Leszek, M. / Geboren: 24-11-1996
/ Stoofkade 81 / Datum vertrek: 03Vervolg op
gemeentepagina 2
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01-2018;
Krysa, D. / Geboren: 23-02-1997 /
Stoofkade 93 / Datum vertrek: 0801-2018;
Furman, K.J. / Geboren: 01-111994 / Stoofkade 53 / Datum vertrek: 08-01-2018;
Gawron, A.S. / Geboren: 15-121993 / Stoofkade 53 / Datum vertrek: 08-01-2018;
van Hassel, T.P.C. / Geboren: 2411-2000 / Zoutmanstraat 28 / Datum vertrek: 09-01-2018;
Kornaszewska, U. / Geboren: 0211-1997 / Ravelstraat 25 / Datum
vertrek: 09-01-2018;
Xhema, N. / Geboren: 04-03-1968
/ Buitenlust 23 / Datum vertrek: 0901-2018.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders hebben het volgende besluit genomen:
Hoornbeeck College, Noordelĳk Halfrond 10-22 te Gouda:
het vaststellen van hogere geluidwaarden voor het omvormen van
het huidige kantoorpand tot een
schoolgebouw. Het besluit tot het
vaststellen van hogere waarden
wordt genomen ten behoeve van
de omgevingsvergunning in verband met een strijdig planologisch
gebruik.
Inzien

Gemeente Gouda

De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (tel. 088 – 5450
000). Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2018008882.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending op 19 januari 2018 van het
besluit 18 januari 2018 onder vermelding van kenmerk 2018008882
een bezwaarschrift indienen. Het
bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Gouda, Postbus 1086,
2800 BB Gouda. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn
voor de indiener geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Als om een voorlopige
voorziening wordt verzocht, geldt
het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht
verschuldigd.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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 Bouwen 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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw
mening kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling

De burgemeester
maakt bekend
Openbare kennisgeving
stemmen bij volmacht
De burgemeester maakt bekend
dat het bij gemeenteraadsverkiezing en het referendum, op woensdag 21 maart 2018. Een kiezer is
toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende
bepalingen.
Machtiging door overdracht van
de stempas
1. De kiezer kan een andere kiezer, die in Gouda is geregistreerd,
machtigen om voor hem/haar te
stemmen.
2. De kiezer tekent op de achterkant van de stempas, en laat de
gemachtigde mede ondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in
een volmachtbewijs omgezette stempas, en een kopie van zijn/
haar geldige legitimatiebewijs aan
de gemachtigde over.
4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas,
kan tot en met de dag van de stemming.
Machtiging door schriftelĳke
aanvraag
1. Via www.gouda.nl/verkiezingen
en bij de afdeling Services, Burgemeester Jamesplein 1, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar om bij
volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk

op vrijdag 16 maart 2018 worden
ingediend bij de afdeling Services,
Burgemeester Jameplein 1.
3. Degene die zich bereid heeft
verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer in Gouda zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Belangrĳk:
Voor de gemeenteraadsverkiezing
kunt u alleen iemand machtigen
die in Gouda woont. Voor het Referendum kunt u iedere kiezer in heel
Nederland machtigen.
Een kiezer mag niet meer dan 2
(twee) volmachten per verkiezing
aannemen. Een volmachtgever
is niet bevoegd de volmacht in te
trekken of zelf aan de stemming
deel te nemen. De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen stem te
worden uitgebracht.
Meer informatie kunt u verkrijgen
bij de afdeling Services via tel. 14
0182.

• het nummeren van de kandidatenlijsten.
De zitting heeft plaats in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

Stemmen in een andere
gemeente met een
kiezerspas
(alleen voor het referendum)
De burgemeester maakt bekend
dat het bij het referendum over de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op woensdag
21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen
in een andere gemeente. Daarbij
gelden de volgende bepalingen.
Schriftelĳke aanvraag
1. Via
www.gouda.nl/verkiezingen en bij de receptie van het Huis
van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1 zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om een kiezerspas
aan te vragen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de
stempas (indien reeds verstrekt),
moet uiterlijk op vrijdag 16 maart

2018, door de kiezer worden ingediend bij de afdeling Services,
Burgemeester Jamesplein 1.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, als aan u al een volmachtbewijs is verstrekt.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt u een kiezerspas toegestuurd.
Mondelinge aanvraag
1. U dient hiertoe, na ontvangst
van de stempas, uiterlijk op 20
maart 2018 tot 12.00 uur langs te
komen bij de receptie van het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 (stempas meenemen).
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd als aan u al een volmachtbewijs is verstrekt.
3. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt u een kiezerspas.
Een kiezerspas kan bij verlies niet
worden vervangen.
Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op www.gouda.
nl/verkiezingen of via tel. 14 0182.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Openbare kennisgeving
zitting hoofdstembureau
Op vrijdag 9 februari 2018 om
16.00 uur wordt, in een openbare
zitting van het centraal/hoofdstembureau, beslist over:
• onderzoek kandidatenlijsten;
• geldigheid
kandidatenlijsten,
handhaving kandidaten en geplaatste aanduiding;

of schriftelĳk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel. (088) 54 50 000 of postbus 45, 2800 AA
in Gouda.
In geval van een uitgebreide procedure kunt u een formele zienswĳze indienen
over het voorgenomen bouwplan. Deze zienswĳze kunt u schriftelĳk indienen
bĳ het college van burgemeester en wethouders van Gouda via postbus 1086,
2800 BB in Gouda.
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 om-

schrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet
niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Het college of de burgemeester
neemt 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.

