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Gouda genomineerd voor
Beste Binnenstad 2015-2017

thema’s een positieve ontwikkeling
meegemaakt binnen een periode
van twee tot drie jaar.
Wethouder
Daphne
Bergman
(Binnenstad): “In 2011 was de
Goudse schouwburg het ‘beste
theater van Nederland’, de
bibliotheek is genomineerd voor
‘beste bibliotheek’ en we hebben
de ‘beste markt van Nederland
in 2015’. De finale van Beste
Binnenstad lijkt dan haast een
logisch gevolg.”
Centrummanager Ronald van Rossum is trots op de nominatie: “Wat
mij betreft is bij de laatste twee
horen al een beste hoofdprijs.”
Op 18 november wordt bekend
of Gouda zich Beste Binnenstad
2015-2017 mag noemen.

Gouda is door het Platform Binnenstadsmanagement en haar
partners genomineerd voor de titel Beste Binnenstad 2015-2017 in
de categorie middelgrote steden. Gouda is samen met Roermond
genomineerd en heeft de steden Almere, Helmond en Middelburg in
de voorronde achter zich gelaten.
Deze nominatie heeft een positieve
uitstraling op de stad en sluit
goed aan op de Stadsmarketing
van Gouda, waarin de focus op
de binnenstad ligt. Het Platform
organiseert tweejaarlijks deze verkiezing. Dit is dé kans voor Gouda

om te laten zien wat een aantrekkelijke stad Gouda is voor
Gouwenaars, bezoekers uit de
regio en ondernemers.

da om nieuwe lokale retailers en
winkeliers aan te trekken. Bovendien is een goede samenwerking
aanwezig met diverse partijen in
de binnenstad. Door verschillende kleine maar ook grote evenementen te organiseren, verspreidt
Gouda het DNA van de stad op een
goede manier.

Geef de brandweer vrije doorgang
De Brandweer Hollands Midden probeert elke burger de snelste hulp te
bieden die mogelĳk is. Helaas kunnen brandweerwagens op weg naar
een noodsituatie niet altĳd doorrĳden. Vooral verkeerd geparkeerde
auto’s zĳn een probleem. En bĳ brand telt iedere seconde!
Staat u er wel eens bij stil hoeveel
ruimte
een
brandweerwagen
nodig heeft? Om door een straat
te kunnen rijden, gaat het om een
breedte van drieënhalve meter.
Dat zijn ongeveer twee kleine
personenauto’s naast elkaar. Als
een autoladder een straat inrijdt,
moet deze een ruime bocht
kunnen maken. Dat is onmogelijk
als er op de hoek een auto of
vrachtwagen staat geparkeerd.
Brandkranen
De brandweer haalt water uit
het waterleidingnet via een

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
De gemeenteraad is met zomerreces. De eerstvolgende raads-

bijeenkomst is op 9 september.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Aanwĳzing van een parkeervoorziening voor bromfietsen
Op het Burgemeester Jamesplein,
nabij de noordelijke entree van
het station, wordt een parkeervak
voor bromfietsen aangewezen.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de
Stad van 22 juli t/m 1 september
2015. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Zoutmansweg en Edisonstraat
- Reeuwĳk Afgesloten voor alle
verkeer tot eind juli.
Spoortunnel
De tunnel tussen het Kleiwegplein
en het Burgemeester Jamesplein is
voor groot onderhoud afgesloten:
- Voor auto’s van 27 juli t/m 14
augustus. Er is een omleiding via
het Hamstergat.
- Voor fietsers t/m 14 augustus.
Zij kunnen gebruik maken van
de fietstunnel bij de Van Hene-

gouwestraat.
- Voetgangers kunnen tijdens de
werkzaamheden gebruik blijven
maken van de Spoortunnel.
Noord
Thorbeckelaan
Afgesloten tussen de Bodegraafsestraatweg en het Van Hogendorpplein t/m 25 september.
Oost
Sportlaan
Afgesloten t/m 4 september
tussen de Bernadottelaan en de
Rutgersstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Buurtje/Mallegatsluis, plaatsing
beeld park Buurtje/Mallegatsluis
(07-07-2015);
Regentesseplantsoen, het uitbreiden van een bestaande steiger
(09-07-2015);
Willem de Zwĳgersingel – Thorbeckelaan, het herplaatsen van
2 pylonen (10-07-2015);
Bleulandweg 10, realiseren van
een ondergrondse constructie
voor de ondersteuning van
leidingen (tracé KF) (23-06-2015);
Gerard Leeustraat, tegenover
15 – 17, het plaatsen van een
nieuwe brug (10-07-2015);
Goejanverwelledĳk 6, het kappen
van 5 bomen (Acer) vanwege

Daarnaast prijst de jury de stad voor
de integrale visie op cultuur. Gouda
heeft op diverse binnenstedelijke

slechte conditie (09-07-2015);
Hanzeweg 16, het plaatsen van
2 logo’s op de gevel (09-07-2015);
Kolkmanstraat 1, het kappen van
een zwarte Es (07-07-2015);
Provincialeweg 10, het kappen
van 6 bomen t.b.v. parkeerplaatsen
(07-07-2015);
Raam 280, Aanvraag handelen
in strijd met bestemmingsplan
(10-07-2015);
Regulierenhof 34a, het verbouwen pand tot slaap- en
badkamer (11-06-2015);
tussen Provincialeweg 10 en de
Eurorotonde, het realiseren van
een tijdelijk parkeerterrein en dam
(10-07-2015);
Vondelstraat 49, het plaatsen van
een dakopbouw (10-07-2015);
Vondelstraat 51, het plaatsen van
een dakopbouw (09-07-2015);
Voorwillenseweg 89, het kappen
van een boom (07-07-2015);
Voorwillenseweg 89, het vergroten van de woning (10-072015);
Vrouwesteeg 37, het vervangen
van de overheaddeur voor een
raamkozijn en aanbrengen steenstrips (13-07-2015);
Walvisstraat 94, het plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde
(14-07-2015);
Westhaven 29, het plaatsen van
een nieuwe brug (14-07-2015);
Wilhelmina van Pruisenln 409,
het vervangen van het hekwerk
rondom de school (09-07-2015);
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
achter Walmolenerf 53 55, het
vervangen van brug 203 (15-072015);
Bleulandweg 10, realiseren van
een ondergrondse constructie
voor de ondersteuning van
leidingen (tracé KF) (25-06-2015);
Burgemeester van Reenensingel 109, het wijzigen van het
bestemmingsplan t.b.v. de vesti-

brandkraan. Deze liggen meestal
in het trottoir en zijn afgesloten
met een ijzeren deksel met de
tekst ‘ brandkraan’ of ‘ hydrant’.
Ze zijn ook wel aangeduid met
een rood bordje op de gevel of
een paaltje in de buurt. Zorg dat
de brandkraan altijd vrij blijft
en parkeer uw auto of caravan/
aanhanger niet bovenop een
brandkraan.
Hoort u onderweg een sirene
van de brandweer of andere
hulpdienst? Ga meteen rechts van
de weg rijden.

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
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Jury: Goede samenwerking
De jury prijst de inzet van Gou-
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Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

ging van een dierenspeciaalzaak
(10-07-2015);
Goejanverwelledĳk 20 c, het
uitbreiden van de woning (15-072015);
Kanaalstraat 31, het intern
verbouwen van het pand en
het wijzigen van de noordgevel
(14-07-2015);
Karnemelksloot 1, het plaatsen
van een reclamebord (legalisatie)
(15-07-2015);
Livingstonelaan 60, het plaatsen
van units tbv tijdelijke huisvesting
Livingstoneschool (14-07-2015);
Mondlanestraat 55, het realiseren
van een balkon en het plaatsen
van een spiltrap (14-07-2015);
Plazuidplein 6 t/m 10, het
bouwen van een woonblok met
5 woningen Koningshof Blok H.
(Bouwnr. H 1 t/m 5) (13-07-2015);
Ridder van Catsweg tegenover
nummer 12, het vervangen van
brug 187 (15-07-2015);
Spoorstraat 15, 15a en 15b,
het verbouwen van een winkel
met woning tot 3 appartementen
(09-07-2015);
Vest 65, het herstellen en
waterdicht maken van de molen
(13-07-2015);
Waterruit 24, het plaatsen van
een dakkapel (15-07-2015);
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.

Beleidsregels
commerciële huurprijs
en kostgangerschap
Het college van B en W heeft op 1
juli 2015 beleidsregels vastgesteld
op welke wijze beoordeeld wordt
of sprake is van kostendelersnorm
of van een puur commerciële relatie
tussen huurders of kostgangers. De
kostendelersnorm wordt toegepast
wanneer mensen met meer volwassenen in een huis wonen. Die kostendelersnorm wordt niet toegepast

bij volledig commerciële relaties,
zoals (onder)huurderschap en kostgangerschap.
Het college heeft in de beleidsregels
vastgelegd wat het verstaat onder
een commerciële huurprijs of kostgangersvergoeding. Aan die normbedragen wordt getoetst of sprake is van een commerciële relatie
voor verhuur en kostganger schap
en hoe het college rekening houdt
met inkomsten uit verhuur wanneer
de uitkeringsgerechtigde verhuurder is van woonruimte. De beleidsregels treden in werking één dag na
bekendmaking in deze krant. Kijk
voor de volledige beleidsregels op
www.overheid.nl of kom ze (digitaal)
inzien in het Huis van de Stad, burgemeester Jamesplein 1 Gouda.

Wijziging
Geld-Terug-Regeling
Op 8 juli heeft de gemeenteraad een
wijziging van de Geld-Terug-Regeling vastgesteld, met een wijziging
van de reductieverordening 2015.
Het gaat om een verruiming van de
inkomensgrens van een huishoudinkomen van 110% naar 120% van
de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De raad heeft ook ingestemd
met uitbreiding van de doelgroep
chronisch zieken en gehandicapten met mensen met een arbeidsbeperking, zoals bedoeld in de
Participatiewet.
Doelgroepen voor de Geld-TerugRegelingen blijven verder ouderen, kinderen tot 18 jaar van wie
de ouders een laag inkomen hebben en chronisch zieken en gehandicapten. De gewijzigde verordening treedt in werking op 22 juli
2015. Kijk voor de volledige verordening op www.overheid.nl of
kom deze (digitaal) inzien op het
Huis van de Stad

Ontwerpbestemmingsplan 2e Moordrechtse
Tiendeweg 14 a
De gemeente stelt een nieuw be-

Bekendmakingen
stemmingsplan op voor de locatie
Tweede Moordrechtse Tiendweg
14a. Het ontwerpbestemmingsplan is nu gereed en ligt ter inzage
met ingang van 23 juli 2015.
Het bestemmingsplan Tweede
Moordrechtse Tiendeweg schept
de planologische basis voor de
bouw van 1 vrijstaande woning
op een open plek in een strook
lintbebouwing aan de (noordzijde)
van de Tweede Moordrechtse
Tiendeweg 14 tot en met 30 (even).
Het
ontwerpbestemmingsplan
Tweede Moordrechtse Tiendeweg
14a met planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.0604BPtmt14aOB01 en de daarbij behorende
stukken liggen van 23 juli tot en
met 2 september 2015 op de volgende wijzen ter inzage:
- digitaal via de website http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.
0513.0604BPtmt14a-OB01
- digitaal via de website www.
gouda.nl/ruimtelijkeplannen;
- op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
In de periode dat het plan ter inzage ligt is het voor een ieder
mogelijk om schriftelijk dan wel
mondeling zienswijzen in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan Tweede Moordrechtse Tiendeweg.
Schriftelijke zienswijzen kunt u
verzenden aan de gemeenteraad
van Gouda, ter attentie van de
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 B. van
Oosten via tel. (0182) 58 82 42 of
per mail: bert.vanoosten@gouda.nl.

Vervolg op
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Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders
hebben het volgende besluit
genomen:
Provincialeweg 38 te Gouda,
het vaststellen van hogere
geluidswaarden voor het realiseren
van
twee
(dienst)woningen.
Het besluit tot het vaststellen
van een hogere waarde wordt
gecombineerd met het besluit
tot het volgen van een procedure
op grond van de Wet ruimtelijke
ordening van het Uitwerkingsplan
Provincialeweg 38 te Gouda.
Dit ontwerpbesluit en de daarbij

behorende stukken kunt u van 23
juli tot en met 2 september 2015
inzien bij de Omgevingsdienst
Midden-Holland.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen
over het ontwerpbesluit onder vermelding van kenmerk 2015172172
gedurende deze periode bij het
college van burgemeester en wethouders van Gouda indienen, per
adres Omgevingsdienst MiddenHolland, Postbus 45, 2800 AA
Gouda.
Voor mondelinge zienswijzen kunt
u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel.
(088) 54 50 000.

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 per 1 juli
2013 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.
Ontvangen omgevingsvergunningen
Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen
bezwaar indienen.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde vergunningen kunt u geen bezwaarschrift

Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over een ontwerpbesluit, kunnen
later beroep instellen tegen een
definitief besluit.
Inzage
Voor inzage kunt u tijdens
kantooruren terecht in het kantoor
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, Thorbeckelaan 5 te
Gouda via tel. (088) 54 50 000. Voor
inzage buiten kantooruren kan een
afspraak worden gemaakt. Deze
bekendmaking staat ook op de
website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:

De heer D. Metselaar, voor verkoop van groente- en fruitpakketten gedurende de periode van 14
juli 2015 t/m 30 december 2015
wekelijks op dinsdag van 13.00
uur tot woensdag 21.00 uur. Locatie Vogelplein 14 (verzonden op 15
juli 2015)
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).
Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening
(zienswĳze) 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
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De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Exploitatievergunning
en Drank- en horecavergunning
De exploitatievergunning en dranken horecavergunning zijn verleend
door de burgemeester aan:
Café Bar Theatro, locatie Lange
Tiendeweg 74, voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting. (verzonden 14 juli 2015).
Brasserie Gouds Beleg, locatie
Nieuwe Markt 13, voor het uitoefenen van een horeca-inrichting. (verzonden 14 juli 2015).
Paddy’s Irish Pub, locatie Wijdstraat 2, voor het uitoefenen van

een horeca-inrichting. (verzonden
15 juli 2015).
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).
De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

Volg
@GemeenteGouda
op Twitter.

te ondertekenen. Het college of de burgemeester nemen 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.

