Gemeente Gouda
Nieuws 13 januari 2016

GoudApot: Goed nieuws
voor Goudse initiatieven

Samen werken we aan
een succesvol Gouda!
Honderden enthousiaste mensen vierden begin dit jaar op de
Markt dat we in 2015 vele successen hebben behaald in Gouda.
Samenwerking is de sleutel tot dit succes. Daarom willen we de
mensen en organisaties achter het feest bedanken voor hun inzet.
Allereerst de organisatoren van
het DOE platform en bestuur
SOG. En dan met name De Illusie, Bijbelshop Samma, de medewerkers van de gemeente en
Stadstoezicht, Cyclus B.V., de
EHBO en de gastheren van de
ijsbaan van Grand Canyon, ’t
Oude Stadhuys, de Goudse Horeca en de (beste) Sligro.

Met de overhandiging van een grote pot met bloembollen heeft wethouder Hilde Niezen het beheer
van GoudApot officieel overgedragen aan de stad.
Iedere inwoner met een goed idee voor Gouda, die geld of advies kan
gebruiken, kan vanaf nu terecht bĳ stichting GoudApot. Gouwenaars
beheren deze pot met €240.000,- zelf en hebben zo meer zeggenschap over hun eigen stad.
Een groep inwoners heeft dit in
samenwerking met de gemeente bedacht en uitgewerkt. Of het
nu een buurtfeest is of een grote stadsbrede activiteit, kunst met
een grote of kleine K, sportief of
creatief: Als het initiatief maar
goed is voor Gouda en zijn inwoners, kan er een aanvraag worden
ingediend. De voorwaarden en het
beheer zijn transparant en voor iedereen zichtbaar op de website
www.GoudApot.nl.
Wethouder Hilde Niezen (Innovatief Burgerschap): “Inwoners wil-

len meer ruimte en zeggenschap
over hun eigen stad. Het college
van B en W ondersteunt dit door
het overdragen van budgetten, die
voor stadsinitiatieven beschikbaar
zijn.” GoudApot ondersteunt zowel financieel, als door even mee
te denken of ideeën met elkaar te
verbinden.
Wat is GoudApot?
Achter GoudApot staan vrijwilligers klaar. Zij geven advies en/
of verstrekken geld, maar nemen
nooit het initiatief over. De organisatie bestaat uit een groep beoor-

delaars, een bestuur en een raad
van toezicht. De stichting werkt
zelfstandig, maar verantwoordt
haar uitgaven en evalueert de resultaten tweemaal per jaar met de
gemeente.

Daarnaast bedanken we alle medewerkers en mensen van de
Warenmarkt, de Goudse bakkers van Dijk, De Vlaam, van den
Berg en Herfst; de Speeltuinvereniging De Sluis, kinderboerderij de Goudse Hofsteden, Kunstpuntgouda, de Bibliotheek,
Goudse Schouwburg, Cinema
Gouda, Museum Gouda, de galeriëen de Hollandse Maagd en
Montulet en de Sint Jan.

Muziek en aankleding
Muziek en feestelijke aankleding in
de straten en op de Markt maakten het feest af. Deze werden verzorgd door Hans Steijger (het Beste Binnenstadslied), sixtiesband
Reset, het Casikoor, Skinfiltr8r (de
Droominee), blaasband de Waaghalzen, DJ Jurgen, de muzikanten van Huiskamer van de Stad,
de mensen van de Klaproos, de
Young Professionals, de ondernemers in de straten en alle anderen die deze bijeenkomst mogelijk
hebben gemaakt.
Met dit geweldige feest hebben
we met elkaar meteen het nieuwe
jaar ingeluid. Hierin vinden weer
veel activiteiten plaats, die zonder
al deze mensen en organisaties
niet mogelijk zouden zijn. Meer
foto’s vindt u op www.facebook.
com/BinnenstadGouda.

Beoordelaar worden?
Gouwenaars die graag willen meebeslissen welke vernieuwende of
verbindende ideeën voor Gouda
een financieel steuntje in de rug
krijgen, kunnen zich opgeven als
beoordelaar. GoudApot streeft ernaar een grote groep beoordelaars
achter de hand te hebben, die geraadpleegd kunnen worden aan
de hand van hun kennis of kunde. Stuur hiervoor een mail naar
info@goudApot.nl.
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Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 13 januari worden o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
Raadsbijeenkomst
• Krediet aankoop Koudasfalt;
• Omgevingsvergunning
Kop van de Kleiweg;
• Bestemmingsplan Tweede
Moordrechtse Tiendeweg 14a;
• Memo Discriminatie;
• Regionale samenwerking;
• Bijdrage opsporing explosieven
Tweede Wereldoorlog.
U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1. Kijk voor uitgebreide informatie 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.

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.

Foto: Lima Fotografie

Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Advies- en cliëntenraad
is nu vrijwel compleet

De Goudse Hofsteden
werkt aan het klimaat

In totaal gaan achttien mensen meedenken en meepraten over
het beleid en uitvoering van de gemeente in het sociaal domein.
Het gaat om zes leden van de Goudse Adviesraad en twaalf leden
van de cliëntenraad. Zĳ focussen zich op uitvoering van de Wmowet, Jeugdwet en Participatiewet.

Wethouder Hilde Niezen (duurzaamheid) plantte afgelopen zaterdag
druiven bĳ de Kinderboerderĳ De Goudse Hofsteden. Dit deed zĳ samen met Heemraad Marco Kastelein. Daarnaast werd een regenton
in gebruik genomen.

De voorzitter van beide raden,
Anke Huisman-Mak, was al aangesteld en is aan de slag gegaan
met de inrichting van beide raden. Onlangs heeft het college
van B en W de nieuwe leden benoemd.

Twee vacatures voor cliënten
van de Sociale werkvoorziening
staan nog open. De gemeenteraad heeft besloten tot de oprichting van de twee raden met
vertegenwoordiging van inwoners.

In contact met het college
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 8
februari tussen 17.00 en 18.00 uur.
Ga naar de website www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

College Ontmoet
Het college is gisteren op bezoek
geweest bij langlaufvereniging
Gouda en atletiekvereniging Gouda.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende
bijeenkomst in de agenda staan:
19 januari: wethouder Tetteroo - 15
jaar wijkontwikkeling Gouda Oost.

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

Hiermee gaven zij het startschot
voor een project om de kinderboerderij klimaatbestendig te maken. De vereniging Gemeenten
voor Duurzame ontwikkeling begeleidt dit project, wat een voorbeeld is voor andere kinderboer-

derijen in Nederland. Scholen,
bedrijven en inwoners van Gouda worden uitgenodigd om dergelijke klimaatmaatregelen over te
nemen. Want als het over klimaat
gaat, is iedereen partner.

Voor komende week staat een ontmoeting gepland met de colleges
van buurgemeenten.

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
Op woensdag 20 januari is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/ris of neem contact op met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97 of
per mail: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Debat: Krediet aankoop Koudasfalt
KWS heeft eind 2014 de voormalige Koudasfalt-locatie aan de

Gouderaksedijk te koop aangeboden aan de gemeente. Dit aanbod
is besproken met de gemeenteraad. Op 11 maart 2015 heeft een
meerderheid van de raad via een
motie aan het college van B en W
verzocht om de onderhandelingen
tot aankoop van de Koudasfaltterrein voort te zetten. Dit heeft
geresulteerd in overeenstemming
met de eigenaar van het terrein
over de aankoop, met een aantal
opschortende voorwaarden.

Debat: Kop van de Kleiweg
In het kader van het opwaarderen
van de Kop van de Kleiweg wil de
gemeente een fietssteiger realiseren naast de Kleiwegbrug. De omgevingsvergunning hiervoor kan
alleen worden verleend wanneer
de raad verklaart hiertegen geen
bedenkingen te hebben, middels
de ‘verklaring van geen bedenkingen’.
Debat: Vaststellen bestemmingsplan Tweede Moordrecht-

se Tiendeweg 14a
Het college van B en W heeft het
ontwerpbestemmingsplan Tweede Moordrechtse Tiendeweg 14a
vastgesteld en ter inzage gelegd.
Gedurende die periode is één
schriftelijke zienswijze ingediend.
Die zienswijze is in de “Nota van
beantwoording zienswijzen” samengevat en van antwoord voorzien. Het bestemmingsplan is nu
gereed voor vaststelling door de
gemeenteraad.

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt:
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op 3 februari komt de raad bijeen
voor een besluitvormende raadsvergadering.
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Burgemeester en
wethouders maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 5 januari onder meer de volgende besluiten
genomen:
Aankoop Koudasfalt terrein:
unieke kans voor Gouda
Het terrein van Koudasfalt is te
koop en dit biedt kansen voor
Gouda door de strategisch gelegen locatie en het ontwikkelpotentieel van het terrein. Daarnaast kan door de aankoop van
de grond verdere ongewenste
industriële ontwikkeling worden
voorkomen. De bodem van het
terrein is gesaneerd door een afdekking/asfaltlaag, wat betekent
dat er zonder gezondheidsrisco’s
gebruik gemaakt kan worden van
het terrein.
Burgerinitiatief GOUDasfalt
De gemeente Gouda koopt de
grond aan en biedt burgerinitiatief GOUDasfalt de mogelijkheid
het terrein verder te ontwikkelen.
Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Na positieve besluitvorming in de raad
over de kredieten, wordt het ter-

rein aangekocht en de overeenkomst met GOUDasfalt ondertekend.
Bestemmingsplan Schielandse
Hoge Zeedĳk
Het bestemmingsplan voor de
Schielandse Hoge Zeedijk is op
een aantal punten gecorrigeerd.
Het gaat met name om de afstand
van bedrijven tot de woningen in
die omgeving. Dit heeft voor de
huidige Croda-fabriek geen gevolgen. Bij een vertrek van Croda
kan volgens het aangepaste bestemmingsplan hier zich een bedrijf slechts vestigen binnen de
voorgeschreven afstanden tussen woningen en bedrijven. De
aanpassing is vanwege een tussenuitspraak van de Raad van
State als reactie op bezwaren op
het bestemmingsplan. Het gecorrigeerde plan ligt 9 maart voor besluitvorming voor in de gemeenteraad.

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Rolandstraat en het Gloriantplantsoen

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 (zienswĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen.

t/m 21 januari.
Binnenstad
Hoge Gouwe
Afgesloten tussen het Pottersplein en het Nonnenwater t/m 13
januari.
Keizerstraat
Afgesloten op de hoek met de
Hoge Gouwe op 19 januari.
Sint Mariewal
• Afgesloten tussen de Verloren
Kost en de parkeergarage van
14 t/m 19 januari.
• Afgesloten tussen het Pottersplein en de parkeergarage op
20 en 21 januari.
Noord
Wethouder Venteweg
Gefaseerde afsluiting van noord
naar zuid over de gehele Wethouder Venteweg van 18 januari t/m
25 maart.
Oost
Sportlaan
• Afgesloten tussen de Joubertstraat en de Rutgersstraat t/m
21 januari.
• Afgesloten tussen de Rutgersstraat en het Olympiadeplein van
25 januari t/m 1 april.

Westergouwe
Marconiestraat
Afgesloten op de aansluiting met
de Voltaweg t/m 19 januari.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Groenhovenpark 5, bouwen van
een tijdelijk clubhuis (max. 10
jaar) (30-12-2015);
Lage Gouwe 64 A, aanbrengen
van gevelreclame (28-12-2015);
Oosthaven 6, schilderen van het
pand en vervangen van de ramen
(16-11-2015);
Rhĳnvis Feithstraat 12, plaatsen
van een dakkapel (23-12-2015);
Vliegenstraat 11, aanleggen van
een in- en uitrit (31-12-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Stationsplein 5, kappen van een
kastanje (05-01-2016);
Dotterplantsoen 2, realiseren
van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning (07-012016);

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 in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing.

Gedenklaan 24 t/m 58, plaatsen
van kolommen ten behoeve van
constructieve veiligheid van de
galerijen (30-12-2015);
Vest 4, vervangen van de schutting (05-01-2016);
Wachtelstraat 1, 1a, 1b, 2, 3 en
3a, wijziging op reeds verleende
vergunning (29-12-2015).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting). Om de besluiten
in te zien kunt u een afspraak maken via tel. 14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Stationsplein t.h.v. de Goudse
verzekeringen, kappen van 12
bomen (05-01-2016).

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve 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 kun-
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nen 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.
Van den Dries, J.G. / Geboren
11-06-1961 / IJssellaan 2a / Datum vertrek 17-12-2015;
Yahyaoui, R. / Geboren 02-031989 / Nobelstraat 11 / Datum
vertrek 17-12-2015.
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).

Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

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.

