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Nieuws
26 februari 2020

Gemeente Gouda

Bent u ondernemer in Gouda?
Kom naar de jaarlijkse netwerkborrel op 24 maart
Op 24 maart organiseert Gouda Onderneemt in samenwerking
met de gemeente Gouda de jaarlijkse netwerkborrel voor
Goudse ondernemers. De netwerkborrel vindt dit jaar plaats bij
Conscia Nederland aan de Kampenringweg 47 in Gouda. Het
thema van de bijeenkomst is: Ambities van Gouda!
Programma netwerkborrel
17.00 uur
Ontvangst en inloop
17.30 uur
Opening door Marcel Cappetti, CEO van Conscia
17.40 uur
Campus Gouda/ Gouda als studenten stad door
wethouder Thierry van Vugt
17.45 uur
‘We gaan voor goud op Goudse Poort door’ door
wethouder Michiel Bunnik
17.50 uur
Highlights Gouda 750 door Marien Brand van de
Stichting Gouda 750
18.00 uur
Walking dinner
19.00 uur
Rondleiding/presentatie Conscia
20.30 uur
Einde bijeenkomst
U bent van harte welkom! Aanmelden kan via www.gouda.nl/
ondernemersbijeenkomst. Er is
plek voor maximaal 200 deelnemers, meld u daarom snel aan.

Wilt u meer weten over ‘Kom
Binnen Bij Bedrijven’ kijk dan op
www.kombinnenbijbedrijven.

Kom Binnen Bij Bedrijven
De netwerkborrel voor ondernemers valt tegelijkertijd met de
actie ‘Kom Binnen Bij Bedrijven’.
Deze actie vindt plaats van 23
t/m 28 maart bij acht gemeenten

Hulp bij schulden door krachtgroep en ervaringscoach
Zit u in de schulden? Wilt u iemand die begrijpt hoe dat is en
wat dat met u doet? Of mist u contact met mensen die hetzelfde
meemaken? U kunt deelnemen aan een krachtgroep en steun
krijgen van een ervaringscoach.
Krachtgroep
Eens in de twee weken komt u
met een groepje bij elkaar om
ervaringen met de schuldenproblematiek te delen en praktische
tips met elkaar uit te wisselen.
Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn: schaamte, soci-

in het Groene Hart, waaronder
Gouda. ‘Kom Binnen Bij Bedrijven’ is erop gericht om bedrijven en organisaties in contact
te brengen met werkzoekenden,
stagiairs en vrijwilligers.

ale uitsluiting en steunbronnen.
Ervaringscoach
U maakt samen met de ervaringscoach eens in de week
of eens in de twee weken een
afspraak met elkaar bij u thuis.
U bespreekt waar u tegenaan

loopt bij het leven met schulden
en in uw schuldhulpverleningstraject.
Interesse?
Neem contact op met Maartje
Weeda, projectmedewerker Herstel & Ervaringsdeskundigheid.
Zij is bereikbaar via tel. 0182 - 51
90 60 of mweeda@kernkracht.nl.
Steun van een ervaringscoach of
deelname aan een krachtgroep
is gratis. Ervaringscoaches en
begeleiders van krachtgroepen
zijn vrijwilligers die opgeleid zijn
door KernKracht.

Gast van de Raad: iets voor u?
Bent u als inwoner van Gouda ook benieuwd hoe
de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan eens op als
‘Gast van de Raad’. Op woensdag 25 maart 2020
vergadert de gemeenteraad en ontvangen wij u
graag als gast. U krijgt een VIP-behandeling vóór,
tijdens en ná de raadsvergadering.
Programma
18.30 uur: Ontvangst in gemeentehuis door
enkele raadsleden en de griffier
18.45 uur: Eenvoudige maaltijd en uitleg
werkwijze gemeenteraad
20.00 uur: Start raadsvergadering met
uitleg over het debat
22.30 uur: Einde raadsvergadering met
aansluitend hapje en drankje

Aanmelden als ‘Gast van de Raad’
Wilt u gast zijn van de gemeenteraad?
Meld u dan aan via de griffie op telefoonnummer (0182) 58 9197 of stuur een e-mail
naar gastvanderaad@gouda.nl onder
vermelding van uw naam, adres en
telefoonnummer.

Binnenkort ontvangt u de nieuwe WOZ-waarde
Eind februari ontvangt u de aanslag met daarop de nieuwe
WOZ-waarde per post of in uw berichtenbox. Ieder jaar bepaalt
de BSGR de WOZ-waarde opnieuw. Aan de hand van de verkoopcijfers wordt bepaald wat de verkoopwaarde van uw woning zou zijn op 1 januari 2019.
Op deze manier volgt de
WOZ-waarde van uw woning de
huizenmarkt. De BSGR houdt
hierbij rekening met verschillen
tussen uw woning en de verkoch-

te woningen, zoals grootte van
de woning, grondoppervlakte,
ligging, onderhoudstoestand, enzovoorts. Verbouwingen of verbeteringen die voor 1 januari 2020

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

afgerond zijn, zijn al meegenomen
in deze waarde. De oude waarde
wordt dus niet met een standaard
percentage verhoogd.
Bent u het niet eens met de
WOZ-waarde? Maak dan een
terugbelafspraak via de website
www.bsgr.nl. Of maak zelf gratis
bezwaar via www.bsgr.nl. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Veiligheidsaanpak op koers:
inbraken stevig gedaald in 2019
De ingezette trend in de daling van het aantal woninginbraken
zet ook in 2019 door. Het jaar 2019 werd afgesloten met een
daling van 25% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook ingrijpende criminaliteit, zoals overvallen, inbraken, straatroof is
afgenomen met 9%.
Vorig jaar is de kadernota veiligheid 2019-2022, met daarin een
aantal prioriteiten, vastgesteld
door de gemeenteraad. Deze
prioriteiten vormen ook voor
2020 de basis van het actieplan
dat is vastgesteld door het college. Daarnaast wordt in 2020 de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) herzien en vindt een
onderzoek plaats naar de lokale
drugsmarkt in Gouda. Ook het
tegengaan van ondermijning zal
verder worden geïntensiveerd.
De samenwerking met het sociaal domein wordt verder verbeterd door de komst van het
zorg- en veiligheidshuis. Op het
terrein van gebiedsregie zijn ook
goede stappen gezet, waardoor
er steeds beter in beeld is wat er
waar in Gouda speelt.
Burgemeester Pieter Verhoeve:

“Gouda kent een gedegen veiligheidsaanpak waar met elkaar
hard aan gewerkt wordt. Een dergelijke aanpak kan niet zonder de
inzet van de partners maar ook
niet zonder inwoners. En Gouda
heeft zeer actieve inwoners. Zo
zijn er 114 WhatsApp-groepen
actief en zijn er in 2019 314 subsidieaanvragen inbraakwerende
maatregelen gehonoreerd. Ook
was de vakantieservice populair
bij veel inwoners. De gemeente
ontving vorig jaar 507 aanmeldingen hiervoor. Ik ben blij met zulke
betrokken inwoners die met ons
ook willen bijdragen aan een veilige leefomgeving. En de aanpak
werkt. Dit jaar zijn voor het eerst
de behaalde resultaten in 2019 in
kaart zijn gebracht in een jaarrapportage. Er is veel gebeurd en ook
voor 2020 gaan we verder op de

Flexibel mbo-onderwijs
Onze samenleving staat voor grote opgaven. Ontwikkelingen als
digitalisering, energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie,
en circulaire economie vragen om het om-, bij- en/of herscholen van medewerkers. Goede vakmensen zijn cruciaal, en daar
is het mbo een belangrijke speler in. De Gemeente Gouda en het
mbo-onderwijs slaan, in partnerschap met Gouda Onderneemt
en het Duurzaamheidsplatform, de handen ineen voor flexibel
mbo-onderwijs.
Wethouder Thierry van Vugt:
“Ik ben blij dat Teus de Jong
van Essenzo initiatief heeft genomen om met de mbo’s in de
regio aan de slag te gaan met
flexibel mbo-onderwijs. We willen ondernemers helpen door
te zorgen voor goede opleidingen, die aansluiten op de vraag
in het bedrijfsleven en de grote

transities waar we op staan rond
energie en milieu. Samenwerking met ondernemerspartners
zoals Gouda Onderneemt en
het Duurzaamheidsplatform is
hiervoor cruciaal. We zullen subsidie aanvragen bij het Rijk voor
het ontwikkelen van nieuwe opleidingen.” De partners vinden
het belangrijk om goed in kaart

ingeslagen koers.”
Aanpak woninginbraken
De aanpak op woninginbraken
werpt haar vruchten af met
een significante daling in 2019.
We komen daarin van ver. Van
639 inbraken in 2016 naar 275
inbraken afgelopen jaar. Een
daling van totaal 57%. Het vergt
ambitie en veel inzet om de
doelstelling van -10% inbraken
opnieuw te behalen in 2020. De
gemeente en de politie werken
nauw samen en volgen de cijfers nauwlettend. Waar nodig
wordt direct en gericht actie ondernomen. Daarnaast blijven we
onze instrumenten verder doorontwikkelen. Zo werd in december 2019 de subsidieregeling
inbraakwerende maatregelen
aangepast om de aanschaf van
camera’s binnen de regeling
makkelijker te maken. Dat heeft
in 2 maanden tijd geleid tot 51
aanvragen voor camera’s/deurbelcamera’s.

te brengen welke behoefte ondernemers en hun medewerkers
hebben op het gebied van scholing. U kunt dit simpel kenbaar
maken door het beantwoorden
van vijf vragen. De vragenlijst
staat op: www.flexibelonderwijsgouda.nl.
Flexibel Onderwijs Gouda is een
initiatief van Essenzo Business
School, Hoornbeeck College,
mboRijnland, Wellantcollege en
gemeente Gouda; in samenwerking met Gouda Onderneemt
en het Duurzaamheidsplatform
Gouda.

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 maandag 9
maart tussen 17.00 - 18.00
uur. Kijk op www.gouda.nl/

29 februari – burgemeester
Verhoeve: in ontvangst nemen
dichtersbundel
29 februari – burgemeester
Verhoeve: welkomstconcert door
Gerben Budding
6 maart – wethouders Bunnik en

collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.

Niezen: opening zonnepanelen/
collectoren Groenhovenbad

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:

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

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt dinsdagmiddag 11 maart van 14.00
tot 15.00 uur in kamer 0.37 een
inloopspreekuur in het Huis van
de Stad. Kom dan gerust langs.
Aanmelding vooraf is niet nodig. De koffie en thee staan
klaar. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in de Westergouwezaal op de begane grond.

gemeentegouda

gemeentegouda

Bekendmakingen
26 februari 2020

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 4 maart is er geen
regulierere raadsbijeenkomst. De
eerstvolgende raadsbijeenkomst
is op 11 maart. 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) 589197 of griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Marathonlaan, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Ridder van Catsweg, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Westhoef, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 27 februari 2020 tot en
met 8 april 2020. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Doelenstraat
Afgesloten op werkdagen tussen
7.00 en 16.00 uur t/m 28 februari
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.
Stationsplein
Afgesloten t/m 13 mei 16.00 uur
i.v.m. wegwerkzaamheden.
Turfmarkt
Afgesloten op 27 februari van 7.00
tot 16.00 uur i.v.m. het leggen van
kabels.
Goverwelle
Aderpolderweg
Afgesloten tot 28 februari 16.00 uur
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.
Geerpolderweg
Afgesloten t/m 28 februari 16.00
uur i.v.m. onderhoudswerkzaamheden.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Griendakker en Melkbocht, het
bouwen van 18 eengezinswoningen (Polderhart, Westergouwe)
(14-02-2020);
Aakwerf 11, het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak van de
woning (11-02-2020);
Diverse locaties in Gouda, het
plaatsen van een nieuwe handelsreclame (13-02-2020);
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Gravin Beatrixstraat 21, het vellen
van een boom (15-02-2020);
Markt 32, het uitbreiden van het
horeca gedeelte (04-02-2020);
Nieuwe Markt 4, het legaliseren
van een duiventil (11-02-2020);
Regentesseplantsoen 29, het vellen van een boom in de achtertuin
(16-02-2020);
Turfmarkt 142, het bestaande
dakgoot verbreden en verhogen,
gemeentelijk monument (10-022020);
Westerkade 2-407, het wijzigen
van de liftschacht, gemeentelijk
monument (11-02-2020).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Ingetrokken vergunning
Groningenweg 6 en 6-101 t/m
6-170 en 6-201 t/m 6-246 en
6-301 t/m 6-346, het intern verbouwen pand tot onderwijscampus
(14-02-2020).

Verleende vergunningen
Amelandstraat 5, het realiseren
van een dakopbouw (13-02-2020);
Gildenburg 4, het afwijken van het
bestemmingsplan ten behoeve van
een dames-kinderkapsalon (13-022020);
Kramersweg 5, het plaatsen van 2
dakkapellen (14-02-2020);
Nieuwe Donkstraat 1, het oprichten van een kinderopvang zonder
slaapfunctie op een sportcomplex
(13-02-2020);
Nijverheidsstraat 67, het dichtzetten van een overkapping en het
maken van een constructieve vloer
(13-02-2020);
Regentesseplantsoen 22d, het
kappen van een boom (14-022020);
Zegelvlinderstraat 10, het plaatsen
van een dakkapel (14-02-2020).
Verlenging beslistermijn
Arie Kerssensteegje 17, het
renoveren van een pand tot bijen
informatiecentrum Gouda (17-022020);
Korte Groenendaal 8, het ontsluiten van de bovenwoning via 1e verdieping achtergevel (17-02-2020);
Stoofsteeg 22, het verbouwen van
een winkel tot woning, gemeentelijk
monument (13-02-2020).

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Spieringstraat 18
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2020013451. Dit betreft het brandveilig gebruik van een pand ter
plaatse van de Spieringstraat 18 in
Gouda. In het ontwerpbesluit wordt
de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende
onderdelen:
• brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbeho-

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

rende stukken liggen ter inzage bij
de gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden vindt u op de
website van de gemeente Gouda.
De inzageperiode is zes weken en
start op de eerste werkdag na de
publicatiedatum van deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt
u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt
uw zienswijze richten aan ODMH,
postbus 45, 2800 AA Gouda, of via
e-mail: info@odmh.nl. Vermeldt u
daarbij het kenmerk 2020013451.
Na afloop van de inzagetermijn
wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit zullen wij u nader
informeren over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft op 29 januari 2020 de Verordening parkeerbelastingen 2020, versie 1 maart
2020 vastgesteld. De verordening
treedt in werking op 1 maart 2020.
Kijk voor de volledige regelingen op
www.overheid.nl, www.bsgr.nl of
kom de regelingen (digitaal) inzien
in het Huis van de Stad.

Vaststelling bestemmingsplan Fluwelensingel 86
De gemeenteraad van Gouda
heeft op 19 februari 2020 het bestemmingsplan
Fluwelensingel
gewijzigd vastgesteld.
Op de percelen Fluwelensingel 86
en 86-a met bijbehorende gronden en de zuidelijk hiervan gelegen strook grond is momenteel
een kringloopwinkel gevestigd
en staan diverse verouderde bedrijfspanden. Voor deze gronden
is een herontwikkelingsplan opgesteld, dat voorziet in de bouw
van 24 grondgebonden woningen.
Het bestemmingsplan Fluwelensingel 86 en de daarbij behorende stukken liggen van 27 februari
2020 tot en met 8 april 2020 op de
volgende wijzen ter inzage:
• digitaal
via
de
website
www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0513.Fluwelensingel86-DF01;
• digitaal via de website www.
gouda.nl/ruimtelijkeplannen,
onder ‘ter inzage liggende plannen’;
• op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan
met ingang van 28 februari 2020
tot en met 8 april 2020 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 belanghebbenden:
• die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
• die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
• aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet
tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.
Het instellen van beroep heeft
geen schorsende werking voor
het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een
voorlopige voorziening vragen
aan de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, op hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening,
dan treedt het besluit niet eerder
in werking dan op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

Wet geluidhinder
Besluit
vaststellen
Waarden

Hogere

Burgemeester en wethouders
van Gouda hebben het volgende
besluit genomen:
Het vaststellen van hogere geluidswaarden industrielawaai voor
het bouwplan Fluwelensingel 86
in Gouda. Dit besluit en de daarbij
behorende stukken kunt u vanaf
27 februari 2020 gedurende zes
weken inzien bij de gemeente
Gouda. Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2019059737.
Beroep
Belanghebbenden die het niet
eens zijn met het besluit kunnen
binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit
of als u dat buiten uw schuld niet
heeft gedaan.
De termijn begint op de dag na het
ter inzage leggen van het besluit.
Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste
uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informa-

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

tie over het digitaal indienen van
beroep. Aan de behandeling van
een beroep zijn kosten verbonden.
Het indienen van beroep schort de
werking van het besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de
beslissing op uw beroep niet kunt
afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (Postbus
20019, 2500 EA Den Haag). U kunt
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de website http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden.

Inspraak Gouda Stevige
Stad - ontwerp Kaderplan Bodemdaling
Binnenstad
‘Gouda Stevige Stad, ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’
(ontwerp-KBB) ligt van 2 maart tot
12 april 2020 ter inzage. Het ontwerp-KBB is een gezamenlijk plan
van de gemeente Gouda en het
hoogheemraadschap van Rijnland
voor de aanpak van overlast door
bodemdaling in de binnenstad van
Gouda.
Het ontwerp-KBB ligt gedurende
deze termijn ter inzage op de volgende wijze:
- digitaal via de website www.gouda.nl/terinzage of op www.gouda.nl/stevigestad;
- op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgermeester Jamesplein 1 te Gouda.
Een zienswijze indienen kan door:
• een e-mail te sturen naar stevigestad@gouda.nl onder vermelding van ‘zienswijze Gouda Stevige Stad’;
• een brief te schrijven naar de gemeente Gouda, afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus
1086, 2800 BB Gouda, onder
vermelding van ‘zienswijze Gouda Stevige Stad’;
• een afspraak te maken voor een
mondelinge zienswijze. Hiervoor
kunt u bellen naar: 14 0182.
De zienswijzen zijn openbaar. U
kunt gemotiveerd verzoeken om
geheimhouding van uw zienswijze.

Peilbesluit Rijnland
Vanaf 2 maart tot en met zondag
12 april 2020 kunt u ook een zienswijze indienen op het ontwerp
peilbesluit voor de stadsboezem
van het hoogheemraadschap van
Rijnland. Dit ontwerp peilbesluit is
opgesteld om het voorstel uit het
ontwerp-KBB voor de aanpassing
van het oppervlaktewaterpeil in
een deel van de binnenstad formeel te regelen. Als u een zienswijze op het peilbesluit wilt indienen,
dan kan dat alleen bij Rijnland Ga
naar www.rijnland.net/bekendmakingen om het peilbesluit in te zien
en om te lezen hoe u hierop een
zienswijze kunt indienen.
Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Gouds Glas BV, locatie Markt 40
te Gouda. Voor het exploiteren van
een horeca-inrichting (verzonden
19 februari 2020).
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).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan:
Nusa Holding BV, locatie Achter
de Kerk 5 - 6A te Gouda. Voor het
uitoefenen van een horecabedrijf
(verzonden 18 februari 2020).
Gouds Glas BV, locatie Markt 40
te Gouda. Voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (verzonden 19 februari 2020).
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).
Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
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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.

