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Gemeente Gouda

Gouda experimenteert met beloning
voor succesvolle inbraakmelding

Help voormalig vluchtelingen
hun weg in Gouda te vinden

Heeft u een tip over een inbraaksituatie? En leidt dit tot
aanhouding van de verdachte en voorgeleiding bĳ de rechter-commissaris? Dan ontvangt u een beloning van €500,-.
De gemeente Gouda heeft deze onorthodoxe maatregel in
het leven geroepen in de strĳd tegen het hoge aantal woninginbraken in Gouda.

Mensen die zich inzetten voor statushouders voormalig/
vluchtelingen kunnen de cursus Eigenwĳs, Wegwĳs,
’s Landswĳs volgen. Deze is speciaal samengesteld voor
iedereen die vluchtelingen wil helpen hun weg te vinden in
onze stad.

Deze beloningsmaatregel is in
eerste instantie ingevoerd voor
een pilotperiode t/m augustus
2017. Daarna zal de maatregel
worden geëvalueerd.
Terugdringen woninginbraak
De misdaadcijfers voor 2016
zijn op diverse terreinen gedaald. De woninginbraakcijfers
laten echter tot op heden geen
daling zien, ondanks de grote
hoeveelheid aan maatregelen
die de afgelopen jaren zijn ingezet. Daarom stellen we, naast
de reguliere maatregelen, ook
andere maatregelen in om een
trendbreuk in de cijfers te reali-

seren. De beloningsmaatregel is
er daar één van.
Hoe werkt het?
De politie kan de meeste inbrekers aanhouden op basis van
heterdaadmeldingen van oplettende inwoners. Ondanks
het feit dat er nu al wel gemeld
wordt, kan het aantal meldingen bij de politie altijd beter. Het
idee is om door middel van een
beloning te stimuleren dat het
aantal meldingen omhoog gaat.
Hierdoor verhoogt de pakkans.
Om in aanmerking te komen
voor een beloning moet u zelf

inbraaksituaties melden bij de
politie (via tel. 112). Ook als u
weet wie er ingebroken heeft,
kunt u dit bij de politie melden. Als er op basis van die
melding een verdachte wordt
aangehouden en uiteindelijk
voorgeleid aan de rechtercommissaris, ontvangt de melder €500,- beloning.

Wmo, jeugd en welzijn, publieke gezondheid of vernieuwing in
het sociaal domein in 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 eerstvolgende spreekuur
is op maandag 13 maart tussen 17.00 en 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
10 maart: College - vrijwilligersactie NLDoet.
11 maart: Wethouder Van Gelder - heropening kadowinkel
Juffrouw Saartje.

17 maart: Wethouder Tetteroo,
Van Gelder, De Laat en Bergman - Kom binnen bij Bedrijven.
College Ontmoet
Het Goudse college gaat op
dinsdag 15 maart op bezoek bij
de Goudse Schouwburg en Cinema Gouda.
Wat houdt u bezig?
Onder het genot van een kop
koffie of thee gaat wethouder
Corine Dijkstra graag met u in
gesprek.
Drinkt u een kopje mee op 16
maart tussen 16.00 en 17.00
uur bij het Sociaal Team Noord?
Corine hoort graag wat u bezig houdt op het gebied van de
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Omdat er op 15 maart verkiezingen plaatsvinden met aansluitend
de verkiezingsuitslagenavond is
de oriëntatieweek verplaatst naar
dinsdagavond 14 maart. De ‘orientatieweek’ biedt fracties de mogelijkheid om mensen/organisaties
te horen of iets te laten presenteren (om hen invloed te laten uitoefenen of te betrekken bij een onderwerp). Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/ris of neem contact
op met de griffie via tel. (0182) 58
91 97 of e-mail: griffie@gouda.nl.
Op woensdag 22 maart komt de
raad bijeen voor een verkennende
raadsbijeenkomst.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
De Baan, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Blikslagershof, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Ridder van Catsweg, aanwijzing
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 9 maart 2017 tot en

De cursus biedt een goede basis voor deze vrijwilligers. In zeven ochtenden
maakt u kennis met verschillende onderdelen, waaronder:
de asielprocedure, ervaring
van Vluchtelingenwerk Gouda,
posttraumatisch stressstoornis, cultuurverschillen, islam
en migrantenchristendom en
taalonderwijs.

Waar en wanneer?
De cursussen vinden plaats
van 9.30 tot 12.00 uur op
maandag 27 maart, 3 en 10
april, 8, 15, 22 en 29 mei. De
locatie is het Huis van de Stad.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden
U kunt zich tot 18 maart opgeven via vip@gouda.nl, ter
attentie van: Marjo van Loon.
Vermeld uw naam, mailadres,
telefoonnummer,
eventueel
uw organisatie en dat het om
deze cursus gaat.
Na aanmelding ontvangt u uitgebreidere informatie over de
inhoud van de modules en de
achtergrond van de docenten.
Er kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen.
Vrĳwilligerswerk in Gouda
Meer informatie over het VrijwilligersInformatiePunt vindt
u op www.gouda.nl/vip. Op
www.goudvoorelkaar.nl vindt
u meer informatie over de cursussen en vraag/aanbod van
vrijwilligerswerk.

Kom ook naar de Goudse
Vrijwilligersmarkt
Op zoek naar vrĳwilligerswerk? Kom dan naar de Goudse
Vrĳwilligersmarkt op 7 april in het Huis van de Stad. Ruim 40
organisaties hebben zich aangemeld en zĳn op zoek naar
vrĳwilligers.

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

Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
maakt bekend
en wethouders
maken bekend
Oriëntatieweek
gemeenteraad

Het kan gaan om uw zorgsituatie, die van een familielid of goede kennis. Maar misschien wilt
u meer vertellen over uw ideeen over de volle breedte van het
sociaal terrein of over het gehele (jeugd)beleid in Gouda; dat
hoort ze ook graag. Kom daarvoor op 16 maart naar het Gezondheidscentrum
Bloemendaal, Lekkenburg 6.

Gouda heeft, net als elke stad
in Nederland, te maken met
een groep voormalig vluchtelingen die hier hun woonplaats
hebben gevonden. Vrijwilligers
van verschillende organisaties
zetten zich in voor deze nieuwe Gouwenaars door middel
van taal- en praktische ondersteuning of bij het vinden van
werk en ontspanning.

Deze organisaties, waaronder
wijkteams of musea, nemen een
grote diversiteit aan vacatures
mee. Je kunt kiezen uit tijdelijk
of vast vrijwilligerswerk van één
tot 40 uur per week.

gemeente@gouda.nl

met 19 april 2017. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).
Aanwĳzing
parkeerschĳfzone
Lekkenburg: aanwijzing van een
parkeerschijfzone op het parkeerterrein bij het gezondheidscentrum
Bloemendaal aan de Lekkenburg.
Binnen deze parkeerschijfzone
mag van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur uitsluitend worden geparkeerd met een
parkeerschijf voor een maximale
duur van 2 uur.
Er zijn geen zienswijzen ontvangen
op het eerder gepubliceerde voornemen om deze parkeerschijfzone
aan te wijzen. Het definitieve besluit bevat geen wijzigingen ten
opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp besluit.

www.gouda.nl

Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 9 maart 2017 t/m
19 april 2017. Gedurende deze
termijn kunnen de hieronder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank
Den Haag, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die eerder
zienswijzen hebben ingebracht
over een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die het niet
eens zijn met de wijzigingen ten
opzichte van een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun
zienswijzen in te brengen over
het ontwerpbesluit.

Werk aan de weg
Haastrechtsebrug
Afgesloten van 17 t/m 20 maart.

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? Kom dan op 7 april van
16.00 tot 18.00 uur een kijkje
nemen in het Huis van de Stad
(Burgemeester Jamesplein 1).
Aanmelden is niet nodig.

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 8 maart bespreekt de gemeenteraad o.a.
de volgende onderwerpen:
Besluitvormende
raadsvergadering
• Uitwerking
actieprogramma
(incl. 1e begrotingswijziging
2017)
• Beleidskader armoede en
schulden 2017-2020
• 1ste begrotingswijziging 2017
RDOG HM
• Tarieven en krediet Afval Scheiden Loont
• Vaststelling bestemmingsplan
Bunderhof 2
• Voorbereidingsbesluit Riethoek
• Benoeming leden Groene Hart
Rekenkamer
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.

Markt over de
verkiezingen
achter de Waag
Wilt u extra informatie van de
politieke partĳen of heeft u
nog vragen voordat u uw stem
uitbrengt op 15 maart voor de
Tweede Kamerverkiezingen?
Dan kunt u op zaterdag 11
maart tussen 10.00 en 16.00
uur terecht op de verkiezingsmarkt. Deze wordt gehouden
achter de Waag.
Weet u nog niet op welke partij u
gaat stemmen en wilt u eerst de
politieke partijen met elkaar vergelijken? Diverse partijen staan
deze dag klaar om u te informeren.
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de websites
www.gouda.nl/verkiezingen en
www.elkestemtelt.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Achter de Kerk
Afgesloten t/m 10 maart tussen
het poortje richting het Willem
Vroesenplein en de Kerksteeg.
Nieuwe Veerstal /
Goejanverwelledĳk
Afgesloten tussen de Oosthaven en de Fluwelensingel t/m 17
maart.
Goejanverwelledĳk
Afsluiting van de Goejanverwelledijk tussen de Haastrechtsebrug en de Sportlaan alleen in de
richting van de Sportlaan van 20
maart t/m 21 april.
Veerstal
Afsluiting van de Veerstal tussen
de Westhaven en de Bogen van 3
t/m 10 april.

Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april.

Bloemendaal
Ronsseweg

Vervolg op
gemeentepagina 2

Korte Akkeren
Turfsingel
Afgesloten op 22 maart van 12.00 tot
16.00 uur, tussen het Moordrechtse
Verlaat en het Erasmusplein.
Kort Haarlem
Goejanverwelledĳk
Afgesloten vanaf de Haastrechtsebrug in de richting van de Sportlaan van 6 maart tot 7 april.
Ĳssellaan
Afsluiting van de IJssellaan tussen de Burgemeester Martenssingel en de Kwekerij van 20 tot 23
maart.
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Bekendmakingen
8 maart 2017

Noord
van Oldebarneveltstraat
Afgesloten tussen de Jan van
Beaumontstraat en de P.C.
Bothstraat tot 13 maart.
Oost
John Mottstraat
Afgesloten in fases van oost naar
west (Bernadottelaan richting
Nansenstraat) tot 31 maart.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
De verkeerslichten staan op knipperen op 20, 21 en 22 juni tussen
9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Achter
Burgemeester
Martensstraat 10, vervangen van de
schuur (26-02-2017);
Achterwillenseweg tussen 114
en 118, bouwen van een woning
(27-02-2017);
Diverse locaties, plaatsen van
steigers en bebording t.b.v. vaarroutenetwerk (20-02-2017);
Plan Westergouwe (kavel 8 en
12), creëren van een onderheid
terras (22-02-2017);
Ridder van Catsweg ter hoogte
van Swadenburg 3, het kappen
van 3 bomen ivm vervangen duiker (24-02 2017);
Achter de Kerk 1, restaureren van
het koorhek in de Sint Janskerk,
rijksmonument (21-02-2017);
Krugerlaan 59, plaatsen van een
dakkapel (01-03-2017);
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Lange Tiendeweg 111 en Houtmansgracht 1, veranderen van de
indeling van het pand, gemeentelijk monument (22-02-2017);
Nieuwe Gouwe O.Z. 13a, kappen van 4 boomstronken (25-022017);
Van den Boschstraat 54, verwijderen van een coniferenhaag (2102-2017);
Winterdĳk 8, verbouwen van de
entree (24-02-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Breevaart ter hoogte van Burgvlietkade 31, plaatsen van een
steiger/aanmeergelegenheid (2402-2017);
Breevaart ter hoogte van Burgvlietkade 34, plaatsen van een
steiger/aanmeergelegenheid (2402-2017);
Kievitstraat 26, plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (28-022017);
Koningin Wilhelminaweg 199201 en 203, verbouwen van twee
panden (23-02-2017);
Krugerlaan 73, rooien of kandelaberen van een boom, gemeentelijk
monument (01-03-2017);
Roerdompstraat 1, 3, Oranjeplein 2 t/m 20, Koningin Wilhelminaweg 186, 188, 190, het
bouwen van 15 grondgebonden
woningen (28-02-2017);
Van den Boschstraat 54, verwijderen van een coniferenhaag (0203-2017);
Van Strĳenstraat 15, het plaatsen van een hoekdakkapel op de

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 (ziens-

zijgevel en achtergevel (23-022017).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting). Om het besluit in te
zien kunt u een afspraak maken
via tel. 14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Markt 26, het plaatsen van een
zonnescherm aan de voorzijde
(22-02-2017).

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
De volgende 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.
Bekooy, R. / Geboren 11-08-1965
/ Nijverheidsstraat 3 / Datum vertrek: 07-02-2017
Van Zanten, A. E. M. / Geboren

14-04-1990 / Boelekade 48 / Datum vertrek: 08-02-2017
Skomorowski, D. J. / Geboren
03-07-1987 / Stoofkade 25 / Datum vertrek: 14-02-2017
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).

Ter inzage legging
ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan ter inzage leggen.
De locatie Gedenklaan was tussen 1966 en 2011 voornamelijk in
gebruik door de toenmalige Anne
de Vriesschool. Het schoolgebouw is ter voorkoming van overlast door vandalisme of brandstichting eind 2011 gesloopt.
Het ontwerpbestemmingsplan is
opgesteld om de bouw van zes
(half)vrijstaande woningen aan de
Voorwillenseweg en dertien rijwoningen aan de Gedenklaan mogelijk te maken.
Het
ontwerpbestemmingsplan
Gedenklaan ligt van 9 maart 2017
tot en met 19 april 2017 voor een
ieder op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal
via
de
website

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

www.ruimtelijkeplannen.nl
/web-roo/?planidn=NL.IMRO.
0513.1014BPGedenklaan-OB01
- Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 in
Gouda.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling
zienswijzen in dienen over het
ontwerpbestemmingsplan
Gedenklaan. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling
Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda. Voor
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken via de heer S. Reijnders
via tel. (0182) 58 84 12 of e-mail
swen.reijnders@gouda.nl.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit vaststellen
hogere waarden geluid
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens het volgende besluit
te nemen:
- Tussen Voorwillenseweg en Gedenklaan te Gouda: het vaststellen van hogere geluidswaarden
voor het realiseren van zes grotere en dertien kleinere woningen. Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden wordt
gecombineerd met het besluit
tot vaststellen van het bestemmingsplan Gedenklaan.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij
behorende stukken kunt u van 9
maart tot en met 19 april 2017 inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit onder vermelding van kenmerk
2016130562 gedurende deze
periode bij het college van burgemeester en wethouders van
Gouda indienen, per adres Omgevingsdienst
Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst
Midden-Holland (telefoon 088 – 5450 000).
Uw zienswijzen kunnen tevens
per email worden ingediend via
info@odmh.nl.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over dit ontwerpbesluit, kunnen
later beroep instellen tegen het
definitieve besluit.
Inzage
Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het kantoor
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088-5450 000). Voor
inzage buiten kantooruren kan
een afspraak worden gemaakt.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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.

