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22 januari 2020

Gemeente Gouda

Informatieavond plannen
Goudse Hout

Nieuwe huissloten nodig?
Ontvang nu 50% subsidie!

Vanavond in de
gemeenteraad

Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak
in uw woning. Goede sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente Gouda heeft daarom een aantrekkelijke subsidieregeling.

Woensdagavond 22 januari worden onder andere de volgende
onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Tijdens de informatieavond
zijn medewerkers aanwezig
om de plannen over de verbetering van het padenstelsel,
de groenstructuur en de herinrichting van de parkeerplaats
aan de Achterwillensebocht
en de entree aan de Platteweg
(tegenover ‘t Vaantje) toe te
lichten en reacties te bespreken. U kunt zonder aanmelding binnenlopen.

De regeling is opengesteld voor
alle eigenaren van een koopwoning in Gouda. Heeft u geen
nieuw voordeurslot nodig? De
regeling geldt ook voor raamboompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen,
alarmsystemen, secu-strips, cameradeurbellen, beveiligingscamera’s etc.

Voorbereidende
raadsvergadering
• Debat Parkeerbeleid en bijbehorende parkeertarieven
• Debat Continuering instandhouding erfgoed Gouda

Meer weten?
Voor meer informatie kijkt u op
www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl.

Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
teruggave van de helft van de gemaakte kosten voor de aanschaf
van en aanbrengen van inbraakwerende materialen. Deze mate-

Staatsbosbeheer organiseert een informatieavond over de plannen om de Goudse Hout mooier en aantrekkelijker te maken. Op dinsdag 28 januari bent u tussen 17.30 en 21.00 uur van
harte welkom in GRTC Excelsior, Clubhuis GW Oussoren, Kale Jonkerpad in Gouda.

rialen moeten zijn aangebracht
door een PKVW of BORG-gecertificeerd bedrijf (uitgezonderd camera’s). De teruggave bedraagt
maximaal 250 euro per woning.
U declareert achteraf de gemaakte kosten. Ga voor de overige voorwaarden naar de website.
Wilt u gebruikmaken van deze
subsidie?
Ga naar www.maakgoudaveilig.
nl/inbraakwerendemaatregelen
voor meer informatie. Deze actie is geldig zolang de voorraad
strekt.

Huldiging kampioenen tijdens de nieuwjaarsreceptie bij Den Edel Fun to be Fit
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 17 januari werden de
zeven jiu jitsuka’s gehuldigd.
Wethouder Michiel Bunnik was
hierbij aanwezig om de sporters
namens de gemeente te bedanken voor hun geweldige prestatie. Ook trainer van Den Edel,
Allard Schulenklopper, werd in
het zonnetje gezet. Als trainer
en bondscoach zorgt hij al jaren
voor kampioenen in zijn sport.

Maar liefst zeven topsporters
van Den Edel uit Gouda deden
afgelopen november mee met
het WK jiu jitsu in Abu Dhabi.
En dat deden ze niet zonder
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succes. Alle zeven eindigden
ze bij de eerste vijf van de wereld. Aafke van Leeuwen en
Liam Rietbroek werden zelfs
wereldkampioen.

Op woensdag 29 januari is er
een besluitvormende raadsvergadering. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in Gouda. De genoemde onderwerpen zijn onder
voorbehoud. 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

Besluitvormende raadsbijeenkomst 29 januari
Raadszaal
Opening, 20.00 uur:
Open podium
Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in drie minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Aanmelden en informatie
over de spelregels minimaal acht
uur voor het begin van de vergadering bij de griffier.

Tel. 14 0182

korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd
zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Nieuwe
Regio of Groenalliantie.
Gelegenheid tot het geven van een
korte mededeling door leden van
het college van B&W.
Vaststellen van: lijst ingekomen
stukken, lijst met toezeggingen, artikel 38 vragen.
Lijst moties
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang.
Besluitvorming over:
• ODMH
• BSGR
• Ambities Goudasfalt
• Concept Regionaal Beleidsplan
VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in
samenhang’
• Groene Hart Rekenkamer Onderzoeksrapport Veiligheidsbeleid
• Parkeerbeleid en bijbehorende
parkeertarieven
• Continuering instandhouding erfgoed Gouda

Vaststellen van de agenda
Mededelingen door raad en college
Gelegenheid tot het geven van een

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 10 februari tussen 17.00 en 18.00 uur. Kijk op

www.gouda.nl/collegespreekuur
voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
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Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

V.l.n.r.: Max Schulenklopper,
Chabeli Arenberg-Peeters, Boy
Vogelenzang, Aafke van Leeuwen, Ecco van der Veer, wethouder Bunnik, Allard Schulenklopper en Liam Rietbroek. Niet op
de foto: Donny Donker.

In contact met het college

Sluiting
Op 5 februari is er een verkennende
raadsbijeenkomst.

gemeente@gouda.nl

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
Achter de Vismarkt
Afgesloten op 23 januari van 7.00
uur tot 17.00 uur i.v.m. verhuizing.
Lange Tiendeweg
Mogelijke vertraging door werkzaamheden op 27 januari van 7.30
uur tot 9.30 uur en op 3 februari
van 7.30 uur tot 9.30 uur.
Achter de Waag
Mogelijke vertraging door werkzaamheden op 24 januari van 7.00
uur tot 16.00 uur en op 28 januari
van 7.00 uur tot 16.00 uur.
Goudse Poort
Heuvellaan
Afgesloten tot 31 januari 16.00 uur
i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden.
Goverwelle
Aderpolderweg
Afgesloten tot 28 februari 16.00

www.gouda.nl

@gemeentegouda

uur i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.
Korte Akkeren
Nieuwe Gouwe O.Z. (t.h.v. nummer 1b)
Afgesloten van 28 januari 21.00 tot
29 januari 6.00 uur i.v.m. hijswerkzaamheden Ir. Kock van Leeuwensluis.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Plaswijck
Anna van Meertensstraat
Afgesloten tot 31 januari 15.00 uur
i.v.m.
onderhoudswerkzaamheden.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Arie Kerssensteegje tegenover 6
(kadastraal bekend onder GDA01
B 3708), het vellen van vier bomen
(08-01-2020);
Moestuin kavel 7, het bouwen van
een nieuwe woning (09-01-2020);
Goejanverwelledijk 26a, het aan-

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.

agenda staan:
22 januari - burgemeester Verhoeve en wethouder Van Vugt:
voorleesdagen
22 januari - wethouder Van
Vugt: opening Cold Case tentoonstelling
24 januari – wethouder Tetteroo: feestelijke start project
‘Weidse Blik’ in Westergouwe
25 januari - burgemeester Verhoeve: openen tentoonstelling
project ‘Grenzen van een polder’ en ‘Liefde voor de zee’
30 januari - wethouder Niezen:
Test ondergrondse PMD Olympiadeplein
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.
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leggen van een bouwwateraansluiting (09-01-2020);
Graaf Florisweg 75a, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit (12-012020);
Graaf Florisweg 75a, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit (05-012020);
Kampenringweg 45, het plaatsen
van een reclamebord op het dak
(06-01-2020);
Kramersweg 5, het plaatsen van
twee dakkapellen (05-01-2020);
Marconistraat 68m, het gebruiken
van pand voor duivensport (09-012020);
Nieuwehaven 147, het aanleggen
van een nieuwe in- of uitrit (06-012020);
Ronsseweg 5, het plaatsen van
gevelreclame boven de entree (0801-2020);
Warmoezierskade 69, het aanleggen van een uitrit (02-01-2020).
Verleende vergunningen
Achterwillenseweg tussen 110
en 112, het vellen van vier bomen
(07-01-2020);
Rijksweg A12 ter hoogte van
hectometerpaal 27.4, het kappen
van een boom (06-01-2020);
Abel Tasmanlaan 25, het verbreden van de uitrit (24-12-2019);
Edisonstraat 2, het vervangen van
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verschillende reclame-elementen
(07-01-2020);
Middenmolenplein 64, het wijzigen van het hoofdlogo van het
winkelcentrum (13-01-2020);
Stationsplein 18, het vervangen
van een bloemenkiosk (14-012020).
Verlenging beslistermijn
Westergouwe, Fase 1 ‘De Gouwe
Greep’, het bouwen van 48 woningen inclusief uitritten (13-01-2020);
Stationsplein 18, het vervangen
van een bloemenkiosk (03-122019);
Turfmarkt 36 - 42 en Vrouwesteeg 1, het wijzigen van de gevels
aan de achterzijde, gemeentelijk
monument (13-01-2020).

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
Vervolg op
gemeentepagina 2
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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.
Vermeulen, C.E.F. / Geboren: 2610-1970 / Datum vertrek: 10-122019;
Rebegea, T.A. / Geboren: 26-041988 / Adres: Prinses Julianastr.
20 / Datum vertrek: 23-12-2019;
de Boer, G.H. / Geboren: 11-021975 / Adres: Robaarstraat 34 /
Datum vertrek: 23-12-2019.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Vaststelling bestemmingsplan Turfmarkt 60
De gemeenteraad van Gouda
heeft op 11 december 2019 het
bestemmingsplan Turfmarkt 60
Gouda gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in
nieuwbouw op de locatie van de
gesloopte kerk aan Turfmarkt 60
met de benodigde kaders en flexibiliteit voor een passende invulling
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van dit binnenterrein in de binnenstad. Er wordt ruimte geboden
voor de bouw van woningen binnen de bestemming ‘Gemengd’.
De gemeenteraad heeft ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Opnemen wijzigingsbevoegdheid om op een ander moment
met een wijzigingsplan bebouwing op het voorterrein van de
vroegere Turfmarktkerk mogelijk te maken. De maximale
goot- en bouwhoogten komen
op 9 respectievelijk 11,5 meter
te liggen. Er wordt voorzien in
een doorgang naar het achterliggende binnenterrein;
2. Wijzigen maximale goot- en
bouwhoogten naar 6 respectievelijk 10 meter, waar deze in het
ontwerpbestemmingsplan op 5
respectievelijk 9 meter lagen;
3. Wijzigen grenzen van het bestemmingsvlak. De afstand die
minimaal aangehouden moet
worden tussen de toekomstige
hoofdgebouwen en de aangrenzende percelen is vergroot
van 2 meter naar 3 meter.
Het bestemmingsplan Turfmarkt
60 Gouda en de daarbij behorende
stukken liggen van donderdag 23
januari 2020 tot en met woensdag
4 maart 2020 ter inzage:
• digitaal via de website http://
www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/roo/bestem-

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

•
•

mingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0513.1505BPTurfmarkt60-DF01 ;
digitaal via www.gouda.nl/
terinzage;
op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan in
deze periode beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
De mogelijkheid om beroep in te
stellen bestaat voor hen:
• die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
• die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
• die redelijkerwijs niet verweten
kan worden, dat zij niet tijdig
zienswijzen ten aanzien van het
ontwerp bij de gemeenteraad
kenbaar hebben kunnen maken.
Het instellen van beroep heeft
geen schorsende werking voor
het bestemmingsplan. Degene die
beroep instelt, kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt in
werking op de dag na afloop van
de beroepstermijn. Is op dat moment nog niet beslist over een
eventueel verzoek om een voorlopige voorziening, dan treedt het
besluit niet eerder in werking dan
over dat verzoek is beslist.

Inspraak voor de
Verordening middenhuurwoningen
Burgemeester en wethouders van
Gouda maken bekend dat zij in
hun vergadering van 17 december
2019 hebben besloten om de concept-Verordening middenhuurwoningen Gouda vrij te geven.
De gemeente Gouda stelt een
verordening
middenhuurwoningen op. Aanleiding hiervoor is de
grote behoefte aan woningen in
het middenhuursegment. Door de
bouw van middenhuurwoningen te
stimuleren kan de druk op de sociale huursector worden verminderd
en wordt het gat tussen sociale
huur en een koopwoning gevuld.
Middenhuurwoningen zijn bedoeld
voor huishoudens met een inkomen te hoog om in aanmerking te
komen voor een sociale huurwoning en te laag om een woning te
kunnen kopen.
De Verordening middenhuurwoningen is bedoeld om te borgen
dat nieuw te bouwen middenhuurwoningen ook op termijn tot dat

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

prijssegment blijven behoren. In
de verordening zijn voorwaarden
opgenomen over de maximale
aanvangshuurprijs, het maximale
inkomen, de minimale oppervlakte van de woning en de minimale
exploitatietermijn. De Verordening
geldt voor de nieuwbouwwoningen die worden gebouwd op basis
van bestemmingsplannen waarin
voor de nieuwbouwlocatie een minimaal percentage middenhuur is
opgenomen.
Inspraaktermijn: de inspraaktermijn loopt van 23 januari t/m 4
maart 2020.
Het ontwerp ligt gedurende deze
termijn ter inzage op de volgende
wijze:
• digitaal via www.gouda.nl/
terinzage;
• op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burge-

•

meester Jamesplein 1 te Gouda.
in het Goudse elektronische gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen hun
zienswijze hierover schriftelijk en
mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter
attentie van de afdeling Ruimtelijk
beleid en advies, postbus 1086,
2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze verordening
middenhuur’ of via tel. (0182) 58
87 93 of 14 0182. De zienswijzen
zijn openbaar. U kunt gemotiveerd
verzoeken om geheimhouding van
uw zienswijze.
Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Credit: VVV Gouda
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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.

