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Nieuws
23 januari 2019

Gemeente Gouda

Laat Gouda nog meer zoemen

Vanavond in de
gemeenteraad

Maak kans op een van de 10 gratis bijenhotels

Kom ook in actie!
Natuurwethouder Hilde Niezen:
“Help mee om uw eigen tuin
aantrekkelijk te maken voor wilde bijen. Dat kan best makkelijk
door planten, bomen en strui-

Het gaat niet goed met de wilde bij
Nederlandse wilde bijen zijn in
gevaar: de helft van alle 358
soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor
onze voedselvoorziening. De
appel waar je in bijt, de aardbeien onder je slagroom en de
kers op je taart: ze groeien alleen als de bloemen ervan worden bestoven. Wilde bijen doen

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 wil spreken?
Het eerstkomende spreekuur
is op maandag 11 februari tussen 17.00 - 18.00 uur. Kijk op
www.gouda.nl/collegespreek-
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uur voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
28 januari - wethouder Bunnik:

Op woensdag 30 januari 2019 is
er een besluitvormende raadsvergadering. 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) 58
91 97 of griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsvergadering
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
8 uur voor het begin van de vergadering bij de griffier.
Mededelingen door raad en college
Gelegenheid tot het geven van
een korte terugkoppeling door

startersdag Gouda.
29 januari - kennismakingsbijeenkomst van het college met
BenW van de gemeente Zuidplas.
29 januari - wethouder Dijkstra:
netwerkbijeenkomst
Kracht van Samenwerken (vrijwilligersorganisaties).
29 januari - wethouder Van
Vugt: startschot Cheese Experience.
6 februari - wethouder Van
Vugt: opening verbouwde zolder Kespercollege.

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

ken te planten die veel stuifmeel en nectar geven. Hemelsleutel, herfstaster, muurpeper,
lavendel, kattenkruid, blauwe
knoop en zonnehoed zijn echte bijenlokkers. Ook houden
bijen van kruidenhoekjes met
onder andere rozemarijn en
tijm. Probeer het hele jaar door
bloeiende planten (in groepjes),
in uw tuin te hebben staan”.
Op
www.nederlandzoemt.nl
staat alle informatie. Op www.
maakgoudaduurzaam.nl kunt u
nog meer tips vinden voor een

groene tuin.
Maak kans op een bijenhotel
Inwoners van Gouda maken
kans op een bijenhotel. Stuur
voor 1 februari een mail met
uw naam en adres naar bureaudagelijksbeheer@gouda.
nl of naar gemeente Gouda,
postbus 1086, 2800 BB Gouda
onder vermelding ‘actie bijenhotel afdeling BOR’. Onder de
inzenders worden 10 bijenhotels verloot. De winnaars krijgen
persoonlijk bericht.

Tel. 14 0182

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.
Lekkenburg
In het pand van de gemeente aan
de Lekkenburg 1 was de bibliotheek Bloemendaal gevestigd dat
sinds 2014 leeg staat. Kwadraat
wil er nu graag een buurtservicecentrum openen. Om de vestiging
hiervan mogelijk te maken is een
verbouwing noodzakelijk. Het
reeds beschikbare investeringskrediet is echter niet toereikend
om de verbouwing te financieren.
Aangezien dit het natuurlijke moment is om Lekkenburg 1 toe te
voegen aan het verduurzamingsprogramma gemeentelijk vastgoed wordt de raad voorgesteld
het nieuwe krediet te verhogen
en te openen. Aangezien de aanbesteding nog moet plaatsvinden
zijn de bedragen die hiermee
gemoeid zijn geheim, tot dat de
aanbesteding voor de verbouwing
rond is.

gemeente@gouda.nl

Bouwverordening
Deze verordening dient i.v.m. gewijzigde wet- en regelgeving te
worden aangepast Er wordt geen
inhoudelijke beleidsafweging van
de raad gevraagd.
Brandverordening
Deze verordening dient i.v.m. gewijzigde wet- en regelgeving te
worden aangepast Er wordt geen
inhoudelijke beleidsafweging van
de raad gevraagd.
Diverse benoemingen in gemeenschappelijke regelingen
I.v.m. de benoeming van mw. Salet tot waarnemend burgemeester
van Gouda zal zij toetreden tot het
bestuur van een tweetal gemeenschappelijke regelingen.
Sluiting
Op 13 februari is er een verkennende raadsbijeenkomst.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Debat: realisatie Buurtservicecentrum Lekkenburg
• Verkenning en debat: Brandbeveiligingsverordening
Gouda 2019
• Verkenning en debat: Bouwverordening 2019
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.

Symbolisch stukje kunstgras

Blije gezichten van jonge voetballertjes na het aanbieden van een
symbolisch stukje kunstgras aan
voetbalvereniging Olympia. Nog
dit jaar wordt hun hoofdveld, wat
nu uit natuurgras bestaat, ver-

vangen door kunstgras. De huidige belasting door wedstrijden en
trainingen van eigen voetbal plus
gebruik door scholen is te zwaar
voor het natuurgras. Sportwethouder Michiel Bunnik: “Sporten
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De gemeenteraad
maakt bekend

Woensdagavond 23 januari worden onder andere de volgende
onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

dit graag en helemaal gratis! Ze
zijn daarom onmisbaar.

Foto: Astrid de Haan

Jaarlijks krijgt onze stad er veel nieuwe en nuttige burgers bij:
wilde bijen. De afgelopen jaren heeft Gouda al veel gedaan
om het woonklimaat voor ze te verbeteren. Met onder andere
ecologisch groenbeheer, vlinder- en insectenvriendelijke
beplanting en natuurlijke oevers. Gouda is nu officieel erkend
als BIJ-vriendelijke gemeente. Samen met KNVV en IVN gaan
we aan de slag om Gouda nog aantrekkelijker te maken voor
bijen. Maak kans op een gratis bijenhotel en kijk wat u zelf kunt
doen in uw eigen tuin.

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
De Kortestraat: aanwijzing van
twee bushaltes en instelling van
een stopverbod.
Sportlaan en het parkeerterrein
bij de Ontmoetingskerk gelegen
aan de Kortestraat: aanwijzing
van gehandicaptenparkeerplaatsen en een laad- en losplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 24 januari t/m 6
maart 2019. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

zie ik als een verbindende kracht
in de samenleving. Als wij als gemeente inwoners willen activeren
meer te bewegen, moeten de faciliteiten daarvoor op orde zijn.”
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Werk aan de weg
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten t/m 28 februari i.v.m.
rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug
Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Achterwillenseweg naast 112,
het vellen van 3 bomen (23-122018);
Mallegatsluis, het herstellen van
de remmingwerken, gemeentelijk
monument (07-01-2019);
Rodenburg t.o. 1, het vervangen
van een klimtoestel (08-01-2019);
Westergouwe, het bouwen van
een middenspanningsruimte (1101-2019);
Agnietenstraat 50, het wijzigen
van de gevel (13-01-2019);
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Burgemeester Martenssingel 61,
het aanleggen van een uitrit (1001-2019);
Burgemeester van Dijkesingel
51, het brandveilig gebruiken van
de uitbreiding van een kindercentrum (14-01-2019);
Groeneweg 27, het vellen van 3
bomen (28-12-2018);
Koekoekstraat, Oranjeplein en
Roerdompstraat, het uitvoeren
van 3 gestuurde boringen (10-012019);
Margrietplein 4, het bouwen van
een afvoerpijp (09-01-2019);
Molenwerf 2a, het wijzigen van de
zijgevel van monumentaal pand,
gemeentelijk monument (02-012019);
Poldermolendreef 79, het vellen
van een boom (07-01-2019);
Willem Tombergstraat 11, het
vellen van een boom (14-012019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Vervolg op
gemeentepagina 2
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Verleende vergunningen
Ridder van Catsweg nabij 236,
het vellen van een boom (09-012019);
Goejanverwelledijk 10, het realiseren van een fietsdepot (09-012019);
Gouderaksedijk 58, het renoveren van de loods en het herinrichten van het bedrijfsterrein (15-012019);
Prins Hendrikstraat 105, het uitvoeren van funderingsherstel (1001-2019);
Turfmarkt 2a en 2b en 2c, het
realiseren van 3 appartementen
boven de winkelruimten, gemeentelijk monument (10-01-2019);
Windhoek 6, het bouwen van een
opbouw en plaatsen van een dakkapel (09-01-2019);
Zoutmanstraat 37, het vervangen van de begane grondvloer
van de woonkamer en de keuken,
gemeentelijk monument (09-012019).

Gemeente Gouda
Verlenging beslistermijn
Beukelaan 7, het plaatsen van
een dakkapel (10-01-2019);
Blekerssingel 15, het plaatsen
van zonnepanelen, gemeentelijk
monument (15-01-2019);
De Rijkestraat 2, het plaatsen
van een overkapping (14-012019);
Fluwelensingel 35, het verbouwen van het pand en het transformeren tot 12 woningen (09-012019);
Jaagpad 13, het wijzigen van de
bestemming in wonen (11-012019);
Jan van Beaumontstraat 23, het
deels verwijderen van een inpandige draagmuur (14-01-2019);
Lage Gouwe 62, het renoveren
van de vloeren van een gemeentelijk monument, gemeentelijk
monument (14-01-2019);
Lange Groenendaal 46, het vellen van 1 boom en kandelaberen
van 2 bomen (14-01-2019).

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

Verleende standplaatsvergunning
De volgende standplaatsvergunning is verleend door college en
burgemeester aan:
Loempiakraam, van 4 januari 2019 tot en met 31 december
2020 wekelijks op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur.
Locatie: Lekkenburg te Gouda.

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:

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).

Stichting Boekensteun, verkoping
door kinderen zaterdag 26 januari
2019 van 7.30 tot 17.30 uur.
Locatie: Gerbrandyweg 12 te Gouda.
Vergunning verleend op 7 januari
2019.

Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Loempiakraam, van 4 januari 2019
tot en met 31 december 2020 wekelijks op vrijdag en zaterdag van
11.00 tot 18.00 uur.
Locatie: Lekkenburg te Gouda.
Vergunning verleend op 8 januari
2019.

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

AV Gouda, Groenhovenloop op 3
februari 2019 van 10.00 tot 15.00
uur.
Locatie: start en finish Groenhovenpark 6 te Gouda.
Vergunning verleend op 18 januari
2019.

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,
M. Salet

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.

