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Informatie over Tozo
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) werd voor de gemeente Gouda tot en met 8 april 2020 uitgevoerd door het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen bij het RBZ
heeft de gemeente besloten zelf de Tozo-regeling uit te gaan
voeren. Heeft u eerder een aanvraag ingediend bij het RBZ voor
de spoedprocedure Bbz of voor de Tozo-regeling? Dan hoeft
u de Tozo niet opnieuw aan te vragen, tenzij dat uitdrukkelijk
aan u gevraagd wordt omdat bijvoorbeeld belangrijke informatie
ontbreekt.
De gemeente heeft helaas nog
niet alle aanvragen van het RBZ
ontvangen. Heeft u uw aanvraag
voor 8 april ingediend bij het
RBZ? Dan ontvangt u van ons
een ontvangstbevestiging zodra
uw aanvraag bij ons binnen is.
Wilt u hierop niet langer wachten
Rogier Tetteroo, wethouder
Werk en inkomen: “Stapje voor
stapje versoepelt het Rijk de
maatregelen tegen het coronavirus. Komende maanden mag
er meer zolang er niet weer
veel mensen ziek worden. Een
aantal zzp’ers mag vanaf 11
mei voorzichtig weer beginnen,
voor velen is dat helaas nog niet
aan de orde. Het virus laat zijn
sporen na in de economie en
diverse ondernemers onder-

of heeft u nooit eerder bericht
gehad over de ontvangst van uw
aanvraag? Dan raden wij u aan
om opnieuw een aanvraag in te
dienen via www.gouda.nl. Wij
zetten alles op alles om u zo snel
mogelijk te helpen.

vinden daar de gevolgen van.
Ook nu staan mensen bij de
gemeente paraat om zelfstandigen bij te staan als dat nodig
is. Voor het verlenen van een
voorschot, maar ook voor de
afwikkeling van de aanvragen.
Deze bijzondere tijd vraagt nog
steeds om bijzondere maatregelen. Ik wens alle ondernemers en zzp’ers veel sterkte toe
in deze onzekere tijd.”

Blijf thuis ook in beweging!
Fit blijven is belangrijk, ook tijdens de coronacrisis. SPORT•
GOUDA deelt daarom een aantal oefeningen voor verschillende spiergroepen om op die manier toch fit te blijven.

Woensdagavond 13 mei worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:

Beenspieren
• Ga zijwaarts op de trap staan.
Dit kan ook met uw gezicht
naar de muur zodat u de leuning vast kunt houden.
• Stap nu met uw benen kruislings omhoog.
• Herhaal dit 5 keer aan beide
kanten van de trap.

Verkennende
raadsvergadering
• Verkenning: Toelichting programma RDOG Hollands Midden 2024 door Dhr. Christmas
• Verkenning: Stadspeiling 2019
U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad. Locatie: 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.

Rekoefening
• Kijk zo ver mogelijk opzij/naar
achter.
• Beweeg uw hoofd van links
naar rechts waarbij uw kin
over uw borst gaat. Doe dit
langzaam.
• Herhaal dit 10 keer per kant.
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Kijk voor meer beweegtips van SPORT•GOUDA op de site www.facebook.com/SPORT.GOUDA of op
het YouTube-kanaal Samen blijven we in beweging.

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Wat doen bij huiselijk geweld?
Nu iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven,
kan dat spanningen geven. Mensen treffen elkaar niet meer op
verjaardagsfeestjes, school of sportclub, waardoor huiselijk
geweld vaker verborgen blijft. In deze uitzonderlijke tijd is het
daarom extra van belang dat mensen iets doen.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Ben je jonger dan 18 en gaat
het thuis niet goed?
Omdat je wordt uitgescholden,
geslagen of omdat er niemand
naar je omkijkt? Of omdat je
ouders veel ruzie maken? Praat
er over! Je mag altijd bellen met
Veilig Thuis, 24 uur per dag, ook
in het weekend: 0800-2000 (gratis) of met www.kindertelefoon.
nl via tel. 0800-0432 (gratis).
Bent u ouder dan 18 en gaat
het thuis niet goed?
Is er veel ruzie thuis? Of wordt
u misschien zelf mishandeld?
Blijf er niet alleen mee rondlopen. Praat met iemand die u

Vermoed u huiselijk geweld bij
buren, een klasgenoot of familie?
Maakt u zich zorgen om iemand
in uw omgeving? Kijk op www.
ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl
wat u kunt doen. Deel uw zorgen,
ook als u twijfelt, want geweld
stopt niet vanzelf. U kunt ook
mailen naar info@veiligthuishm.
nl of een melding doen op www.
veiligthuishollandsmidden.nl/ikzoek-hulp Bel bij direct gevaar
altijd 112.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september:

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)

Casino’s

Voortgezet onderwijs

In deze lastige tijd kunnen veel mensen wel een steuntje in de
rug gebruiken. Veel Gouwenaars hebben al aangeboden om
anderen te helpen. Al deze initiatieven staan op de website
www.goudvoorelkaar.nl/coronahulp. Zoekt u juist hulp? Ook
dan kunt u op deze website terecht.
Vraag om hulp
U kunt zelf niet meer op bezoek

online spelletje schaak wil spelen of een brief wil schrijven. U

bij uw moeder en maakt zich
zorgen. De activiteiten in het
verzorgingshuis waar u werkt
liggen stil vanwege corona
en de bewoners zitten alleen.
Plaats een oproep namens diegene en vraag of iemand een

weet waar deze mensen het beste mee geholpen zijn! Kijk voor
info op www.goudvoorelkaar.nl/
hulpvragen/plaatsen

gemeente@gouda.nl

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Samen voor Gouda!

Tel. 14 0182

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Help een ander
U hoort en ziet het nieuws en wil
www.gouda.nl

Afwijkende openingstijden Hemelvaart
Het Huis van de Stad en het
UWV zijn op donderdag 21 mei
(Hemelvaart) en vrijdag 22 mei
(brugdag) gesloten. U kunt tijdens deze dagen wel gemeentelijke producten aanvragen of
een afspraak maken voor andere dagen via www.gouda.nl.
Wilt u rondom deze dagen iets
aanvragen? Houd er dan rekening mee dat de verwerking iets
langer kan duren dan normaal.
Kijk voor de openingstijden op
www.gouda.nl/contact. Vanwege het coronavirus kunt u alleen
op afspraak langskomen.

Risicogroepen:
blijf voorzichtig
Voor mensen van 70 jaar en
ouder en mensen met een
kwetsbare gezondheid is het
vanwege het coronavirus extra
belangrijk voorzichtig te zijn.

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea

vertrouwt, die kan adviseren en
kan helpen. Dit kan een familielid zijn, buren, vrienden maar ook
bijvoorbeeld de huisarts of de
wijkagent. U kunt ook altijd bellen met Veilig Thuis, 24 uur per
dag. Ook in het weekend, vrijblijvend en anoniem: tel. 0800-2000
(gratis).

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Een kleine stap kan al een groot
verschil maken. Zowel voor
mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld als
voor mensen in hun omgeving.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Bibliotheken

Vanavond in de
gemeenteraad

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

graag iemand helpen. Maar
waar te beginnen? Wat als u
zelf verkouden bent en u de
deur niet uit kunt? Iedereen
heeft wel iets te bieden, ook
op afstand! Denk aan het bellen van ouderen die nu geen
bezoek krijgen. Het spelen van

Het is verstandig nog steeds
zoveel mogelijk thuis te blijven
en drukke plekken te vermijden.
Ga bijvoorbeeld boodschappen
doen op een rustig tijdstip. Natuurlijk is het ook belangrijk in
beweging te blijven en een frisse
neus te halen. Doe dit verstandig en vermijd in de weekenden
de drukke recreatiegebieden en
fiets- en wandelroutes. Hierdoor
loopt u minder gezondheidsrisico’s.

een digitaal potje schaken met
iemand in quarantaine. Of het
langsbrengen van de boodschappen bij de buurvrouw.
Kijk voor info op de site www.
goudvoorelkaar.nl/coronahulp/
kom-in-actie

@gemeentegouda
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Drukte bij afvalbrengstation: kom alleen als het noodzakelijk is Legionella: spoel weinig
gebruikte leidingen door
Het is nog steeds druk op het maandag tot en met zaterdag Mocht u écht naar het afvalbrengstation moeten dan
afvalbrengstation van Cyclus
in Gouda. Cyclus verzoekt
iedereen om alleen naar het
afvalbrengstation te komen
als dit echt noodzakelijk is.
Om ervoor te zorgen dat
toch iedereen zoveel mogelijk aan de beurt komt, zijn
de openingstijden verruimd.
Het afvalbrengstation aan de
Goudkade is geopend van

De gemeenteraad
maakt bekend
De raadsbijeenkomst van 20 mei
wordt door een beperkte afvaardiging van de gemeenteraad fysiek
gehouden in het Huis van de Stad.
Pers en belangstellenden kunnen
deze raadsbijeenkomst echter
i.v.m. de coronamaatregelen niet
bijwonen. De bijeenkomst is i.v.m.
het belang van openbaarheid wel
voor iedereen te volgen via een
live-uitzending.

Verkennende raadsbijeenkomst 20 mei
20.00 uur: Opening
Verkenning en debat: Reglement
van orde van de raad van de gemeente Gouda en de verordening op de commissies 2020
Het huidige reglement van orde
van de raad stamt uit 2008. Sinds
2008 zijn er echter wel wijzigingen
geweest in de manier van werken
van de raad en in het aantal fracties. Het reglement sluit niet meer
aan op de huidige werkwijze. Het
presidium heeft begin 2019 de
werkgroep werkwijze raad ingesteld en deze de opdracht gegeven
om aanpassingen voor te bereiden
voor een nieuw reglement van orde
van de raad.
21.45 uur: Verkenning en debat:
Ontheffing Woonplaats vereiste
Wethouder Dijkstra
Wethouders kunnen, in bijzondere
gevallen, ieder jaar opnieuw een
ontheffing van de verplichting tot
ingezetenschap verkrijgen van de
gemeente waar zij wethouder zijn.
Tot op heden heeft de raad deze
ontheffing aan wethouder Dijkstra

van 8.30 tot 18.00 uur.

verleend. De huidige ontheffing
loopt op 21 mei 2020 af, waardoor
een nieuwe verlening tot ontheffing
van de raad nodig is.
Voor bovenstaande onderwerpen
geldt: belangstellenden kunnen
deze bijeenkomst live volgen via
de webcast: www.gouda.nl/raad.
Indien men zich voor 20 mei 2020,
12.00 uur meldt bij de griffie (griffie@gouda.nl of tel. (0182) 58 91 97
kan men virtueel inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
22.30 uur: Sluiting
Meer informatie over deze bijeenkomst, de agenda en een link naar
de live-uitzending kunt u lezen op
www.gouda.nl/ris. Mocht u zelf iets
met de gemeenteraad willen delen
dan kan dit op de gebruikelijke wijze via griffie@gouda.nl.

vraagt Cyclus u:
• rekening te houden met langere wachttijden;
• rekening te houden met de openings- en sluitingstijden,
raadpleeg www.cyclusnv.nl of de digitale afvalkalender voor
de actuele openingstijden;
• alleen met volle vrachten te komen (niet een enkele zak);
• instructies van de medewerkers op te volgen;
• 1,5 meter afstand te houden.
• binnen te blijven als u last heeft van gezondheidsklachten
zoals verkoudheid, keelpijn etc.

Peperstraat
Afgesloten van 2 t/m 5 juni en van 8
t/m 12 juni dagelijks tussen 7.00 en
16.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Hoge Gouwe
Kleine hinder op 19 mei tussen
7.00 en 16.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Goverwelle
De Kortestraat
Kleine hinder op 20 mei van 8.00
uur tot 16.30 uur i.v.m. werkzaamheden.
Korte Akkeren
Oranjeplein
Afgesloten t/m 2 oktober 18.00
i.v.m. werkzaamheden.
Kort Haarlem
Jan Verzwollestraat
Afgesloten t/m 14 mei 16.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.

Omgevingsvergunningen
regulier

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
Turfmarkt
Afgesloten t/m 15 mei i.v.m. werkzaamheden.
Agnietenstraat, Blekerssingel en
de Schouwburglaan
Beperkte hinder t/m 18 mei tussen
9.00 en 15.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Stationsplein
Afgesloten t/m 13 mei 16.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.

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?
Ingediende aanvragen kunt u op verzoek inzien, stuur uw verzoek naar
omgevingsloket@gouda.nl. 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

Lange Tiendeweg nabij 109 (kadastraal bekend onder GDA01
C3345), het vervangen van de bestaande vrijstaande reclamevitrine
(22-04-2020);
Nieuwehaven nabij 96 (kadastraal
bekend onder GDA01 B3853), het
vervangen van de vrijstaande reclamevitrine (24-04-2020);
Achthovenpolderpad 2, het realiseren van een aanbouw aan de
woning (26-04-2020);
Columbuslaan 1, het plaatsen van
een overkapping in tuin (Ingetrokken) (28-04-2020);
Deborah Hoeve 5, het plaatsen
van een dakkapel (25-04-2020);
Doesburgweg 2, het legaliseren
van entresolvloeren (24-04-2020);
Gouderaksedijk 24b, het realiseren van een terras (28-04-2020);

Gouderaksedijk 32, het plaatsen
van een tijdelijke mast (max. 2 jaar)
t.b.v. mobiele telecommunicatie
(23-04-2020);
Goudseweg 47a, het wijzigen van
tuin naar woonbestemming (25-042020);
Hoogstraat 23 en Blauwstraat 1,
het verbouwen tot koffie-stroopwafelboutique en hotel (Fase II
aanvraag), gemeentelijk monument
(25-04-2020);
Keizerstraat 5, het uitvoeren van
schilderwerkzaamheden aan een
gemeentelijk monument, gemeentelijk monument (28-04-2020);
Kleiwegstraat 8, het plaatsen van
een zonnescherm, schilderen en
onderhoud van houtwerk (22-042020);
Marconistraat 68k en 68m, het tijdelijk gebruiken van een pand voor
duivensport (max. 10 jaar) (23-042020);
Nieuwehaven 143 en 147, het
wijzigen van de voorgevel (24-042020);
Vrouwesteeg 2, het plaatsen van
10 zwarte zonnepanelen (25-042020);
Wilhelmina van Pruisenlaan 27,
het plaatsen van een hoekdakkapel
op de woning (29-04-2020).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Kampenringweg 44, het plaatsen
van twee spandoeken in frames op
de gevels (28-04-2020).
Verleende vergunningen
Goejanverwelledijk 38, het bouwen van een woning (30-04-2020);
Burgemeester Jamessingel 19,
het wijzigen van het gebruik naar
een terras van maximaal 1 meter uit
de gevel (23-04-2020);

bouwplan en deze mondeling 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 omschrĳving van het
betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, zwembaden,
kantoren, horeca, zorginstellingen, sportscholen, hotels, campings en jachthavens worden
als gevolg van de maatregelen
tegen het coronavirus op dit
moment niet gebruikt. Wanneer
kraanwater langere tijd stilstaat
kan de legionellabacterie een
probleem gaan vormen.

Spoel daarom leidingen door als
deze een lange tijd niet gebruikt
zijn. Ook is het belangrijk om de
eigen legionellabeheersplannen
weer op te pakken en uit te voeren.

Burgemeester Jamessingel 41,
het plaatsen van verlichte gevelreclame (30-04-2020);
Eerste Moordrechtse Tiendeweg
30, Het wisselen van standplaats
woonwagers 30 en 32 (23-042020);
Gansstraat 32, het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
van de woning (30-04-2020);
Jacob Roggeveenlaan 3, het maken van een doorbraak tussen keuken en woonkamer (30-04-2020);
Jan Luykenstraat 32, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
(30-04-2020);
Kleiwegstraat 32, het aanbrengen
van reclame-uitingen aan de voorgevel en entree (21-04-2020).

derland, 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.

Verlenging beslistermijn
Dubbele Buurt 7 t/m 11, het aanbrengen van reclame, gemeentelijk
monument (01-05-2020);
Gouderaksedijk 105, het aanbrengen van dakfolie onder de pannen,
gemeentelijk monument (01-052020);
Markt 32, handelen in strijd met het
bestemmingsplan (24-04-2020);
Nansenstraat 82, het bouwen van
een nieuwe zijschuur (29-04-2020);
Winterdijk 6, het vestigen van
een kinderdagverblijf in bestaand
schoolgebouw (29-04-2020).

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 Ne-

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
www.rijksoverheid.nl

Çelik, T. / Geboren: 14-12-1988 /
IJssellaan 2a / Datum vertrek: 0604-2020
Agzannäy, M. / Geboren: 17-101986 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 07-04-2020
Beitsma, R. / Geboren: 15-121995 / Burg. Gaarlandtsingel 19 /
Datum vertrek: 07-04-2020
El Faiz, I. / Geboren: 21-11-1996 /
Westhaven 9-108 / Datum vertrek:
07-04-2020
Rodrigues, R. / Geboren: 15-081990 / Scheltemastraat 6 / Datum,
vertrek: 14-04-2020
El-Jilali, M. / Geboren: 18-11-1993
/ Kievitstraat 60 / Datum vertrek:
16-04-2020
Chiba, A. / Geboren: 28-02-2005 /
Vrijheidslaan 155 / Datum vertrek:
16-04-2020
Tighedouini, A. / Geboren: 09-051990 / Vrijheidslaan 155 / Datum
vertrek: 16-04-2020
Tighedouini, S. / Geboren: 19-021974 / Datum vertrek: 16-04-2020
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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.

