Gemeente Gouda
Gouda heeft de Beste
Binnenstad van Nederland!
Gouda is door het Platform Binnenstadsmanagement en haar
partners uitgeroepen tot Beste Binnenstad 2015-2017 in de categorie middelgrote steden. De jury heeft deze titel afgelopen
woendag aan onze stad toegekend.
De titel heeft een positieve uitstraling op de stad en sluit goed
aan op de Stadsmarketing van
Gouda, waarin de focus op de
binnenstad ligt.
Nieuwe ondernemers
De jury prijst de inzet van Gouda om nieuwe ondernemers aan
te trekken. Hiervoor heeft de gemeente een innovatief online
magazine (www.gouda-magazine.nl) ontwikkeld, waarin lokale
ondernemers Gouda aanprijzen.

Door het organiseren van verschillende kleine en grote evenementen
verspreidt Gouda het DNA van de
stad op een goede manier. Daarnaast prijst de jury de stad voor de
integrale visie op cultuur. In de afgelopen twee jaar zijn de Chocoladefabriek, Garenspinnerij en de
Lichtfabriek ontwikkeld als nieuwe
hotspots in de stad. Een goede samenwerking met alle relevante partijen in de binnenstad is de basis
van het succes.
Goede samenwerking
Centrummanager Ronald van Rossum is heel blij met de titel: “Gouda
heeft de afgelopen jaren hard ge-

Winnaars van de Beste Binnenstad: Gouda (middel-groot)
en Rotterdam (groot).

werkt om ervoor te zorgen dat
onze prachtige historische stad
zowel voor haar bewoners, als
voor bezoekers en ondernemers
aantrekkelijk is en blijft. Daarbij komt van alles kijken, variërend van evenementenbeleid tot
veiligheid en samenwerking met
ondernemers tot het betrekken
van Gouwenaars. Dit is wat we
zijn: een stad waar samenwerking maakt dat dingen tot stand
komen. De erkenning van de jury
maakt mij heel trots.”
Verborgen juweel
Daphne Bergman, wethouder
Stadsmarketing en Binnenstad:
“Gouda is een zogenaamde ‘Holland Classic’ stad met als unique
selling point: Kaas. Maar Gouda
is voor veel mensen nog een verborgen juweeltje. Door het winnen van de titel Beste Binnenstad 2015-2017 hopen we dat
nog meer bezoekers Gouda weten te vinden en zelf ontdekken
wat de stad aan beleving en ontspanning te bieden heeft.”
“Onze investeringen in relaties
met ondernemers en Gouwenaars zijn in het juryrapport op
waarde geschat. Daar ben ik
heel blij om. Met elkaar spannen
we ons in om Gouda goed op de
kaart te zetten. Dit is een stevige
bevestiging dat we op de goede
weg zijn”.
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Goudse sterren stralen
bij uitreiking jeugdlintjes

Vanavond in de
gemeenteraad

Zeven jongeren klapperden afgelopen vrĳdag met hun oren. Uit
handen van de burgemeester kregen zĳ in ons historische Stadhuis een jeugdlintje – De Goudse Ster - uitgereikt. Een waardering
voor kinderen en jongeren die zich bĳzonder verdienstelĳk maken
of hebben gemaakt voor onze samenleving.

Foto: Pim Mul
De Goudse Sterren gaan dit jaar in
de categorie jongeren van 13 tot
23 jaar naar: Daan van den Akker,
Oussama Asrih, Robby Hornes,
Alexander Kirkels, Roy Kortenoeven en Dieuwertje Kerkhoven. In
de categorie tot 12 jaar kreeg Wisse Scheele het jeugdlintje. Op
www.gouda.nl/jeugdlintje2015
staat een omschrijving waarom de
kandidaten hun Goudse Ster hebben ontvangen.
Gegeven vanuit trots
Zelf halen ze vaak hun schouders
op en vinden het ‘de gewoonste
zaak’. De gemeente Gouda is trots
op jonge inwoners die een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.

Verdere versterking
van de binnenstad

Denk aan een jongere die zich inzet voor anderen, een actie opzet
voor een goed doel, een lastig onderwerp bespreekbaar maakt of
een hele bijzondere prestatie heeft
geleverd. Zij verdienen het om in
het zonnetje te worden gezet.
Een deskundige jury heeft de
voordrachten bekeken en gewogen. Deze bestaat uit de voorzitter Willem Hesseling (beeldend
kunstenaar), Daniëlle de Bruijn,
(Olympisch kampioen waterpolo), Dorien Ketel (Gouda Bruist)
en zangeres Hind Laroussi. Het
jeugdlintje wordt jaarlijks op of nabij de Dag van de Rechten van het
Kind uitgereikt.
kunnen we verder werken aan het
toekomstbestendig maken van de
binnenstad door goede ruimtelijke ordening en regelgeving. Gouda kan hiervoor een beroep doen
op ondersteuning door het landelijke Retailteam.

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 14
december 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:
26 november: wethouder Bergman
- Opening Confucius Classroom;

28 november: wethouder Bergman
- Uitreiken certificaten Goudologie.
Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 27 november van 13.00 tot 14.00 uur
klaar voor uw vragen in De Chocoladefabriek (bibliotheek - Klein
Amerika).

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

De gemeente Gouda heeft afgelopen woensdag een RetailDeal met
het ministerie van Economische Zaken getekend. Hierin staan afspraken om het functioneren van de binnenstad verder te versterken.
Gouda werkt al ruim vier jaar samen met alle relevante partijen in
de binnenstad. Door het tekenen

van de RetailDeal verplicht de gemeente zich tot het opstellen van
een winkelvisie voor de stad. Zo

Retailagenda
Ook worden in het kader van de
nationale Retailagenda partijen
bijeengebracht om het winkelgebied te versterken en de mogelijkheden op digitaal gebied te verkennen binnen het platform ‘De
nieuwe Winkelstraat’. Gouda doet
hier al aan mee. Hiermee laat de
gemeente zien dat ze beseft dat
waarmaken van het predikaat
‘Beste Binnenstad’ voortdurende
aandacht en inzet vergt.

Rolstoelplaats bij Gouda bij Kaarslicht 60 jaar getrouwd?

Dat moet gevierd worden!

Zit u in een rolstoel en wilt u Gouda bĳ Kaarslicht bĳwonen? Dan
kunt u in aanmerking komen voor
een plaats dichtbĳ de boom. Er is
plaats voor tien rolstoelen en u
kunt een begeleider meenemen.
De ruimte rond de boom is niet
vrij toegankelijk. U moet zich hiervoor aanmelden door te bellen
naar de gemeente Gouda via tel.
14 0182 of door een mail te sturen
naar kaarslicht@gouda. Geef dan
uw naam, adres en telefoonnummer door. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Gouwenaars krijgen tot
4 december voorrang.

Woensdagavond 25 november worden o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbĳeenkomst
• Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling
De nieuwe Regio;
• Presentatie: Werkplaatsfonds;
• Belastingverordeningen 2016;
• Gemeenschappelijke
Regeling BSGR 2016;
• Wijziging gemeenschappelijke
regeling Grondbank RZG
Zuidplas;
• Mobiliteitsvisie;
• Woonvisie Gouda 2015-2019.
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.

Verklein risico op
inbraak tijdens
uw vakantie
De weken rond de kerstvakantie
staan erom bekend dat het risico op inbraak in woningen dan
groot is. Dat hoeft u er natuurlĳk niet van te weerhouden om
op vakantie te gaan. U kunt bĳ
de politie melden dat u niet thuis
bent, zodat er een extra oogje in
het zeil kan worden gehouden.

Een mooie vakantie begint met
een goede voorbereiding. Ook
hoe u uw woning achterlaat. Tref
daarom minimaal de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• Laat buren weten welke periode
u afwezig bent.
• Niet thuis? Licht aan!
• Zorg dat uw woning er
bewoond uitziet.
Politie op de hoogte
U kunt nóg iets doen om het risico op inbraak te verkleinen. Laat
ook de politie weten dat u op vakantie gaat. Agenten zullen in samenwerking met stadstoezichthouders van de gemeente Gouda
in de kerstvakantieperiode van
19 december tot 4 januari extra
surveilleren in buurten en wijken
waar relatief veel mensen op vakantie zijn.
U kunt dit doen door een formulier
in te vullen op www.gouda.nl/vakantieservice. Naar aanleiding van
de ontvangen formulieren maakt
de politie een surveillance-overzicht. Het gaat hierbij dan over extra inzet per wijk of buurt, niet per
huis of straat.
Uiteraard gaan de gemeente en
de politie zeer voorzichtig met uw
melding om.

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.

Foto: Astrid de Haan

Alle 44 echtparen uit Gouda, die 60 jaar getrouwd zĳn, stonden
afgelopen woendag in het zonnetje. Zĳ ontvingen persoonlĳke
felicitaties van burgemeester Schoenmaker.

Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Gemeente Gouda
Bekendmakingen 25 november 2015

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Oriëntatieweek op 2
december
Opening 20.00 uur
De raad van Gouda is vanaf september begonnen met een pilot
met betrekking tot de vergaderwijze. Nieuw is de ‘oriëntatieweek’.
De oriëntatieweek is geen raadsvergadering, maar een avond ingevuld door fracties zelf.
Het biedt fracties de mogelijkheid:
• mensen/organisaties te horen of
iets te laten presenteren (om hen
invloed te laten uitoefenen of te

betrekken bij een onderwerp);
• met elkaar in overleg te gaan
(moties/amendementen afstemmen).
Op woensdag 9 december komt
de raad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/raadsinformatie of neem
contact op met de griffie via tel.
(0182) 58 91 97 of e-mail: griffie@
gouda.nl.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Diverse straten in het centrum
van Gouda, voor het evenement
Gouda bij Kaarslicht wordt een verkeersbesluit genomen voor het instellen van tijdelijke parkeerverboden op diverse straten in het
centrum van Gouda op de dag
van het evenement: 11 december
2015.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 24 november 2015 tot en met
5 januari 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Kijk voor alle actuele wegwerkzaamheden op www.gouda.nl/
werkaandeweg.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Plan Westergouwe, nieuw bouwen van 58 woningen (17-112015);
Antwerpseweg 8, bouwen van
twee vlaggenmasten (12-11-2015);
Blekerssingel 14, kappen van een
boom (12-11-2015);
Eerste kade 10 en 12, integreren
van woning nr. 10 bij woning nr. 12
(15-11-2015);
Runmolenerf 14, bouwen van
dakopbouw (18-11-2015);
Savelberghof 200, plaatsen van
een serre (16-11-2015);
Schielands Hoge Zeedĳk 70,
plaatsen van gevelreclame (16-112015);
Vest 4, vervangen van de schutting

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

(12-11-2015);
Vest 57, verbouwen van het voormalig stroopwafelpakhuis tot woning (12-11-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Locatie kruising N456/N207,
aanleg van een tijdelijke (tot 31 december 2017) in-/uitrit Ringvaartrotonde Westergouwe (12-11-2015);
Beukelaan 16, kappen van een
boom (10-11-2015);
Brandsmastraat 2 t/m 36, aanpassen van de galerijen (18-112015);
Lage Gouwe 8 en 10a, vervangen
van de dakpannen (16-11-2015);
Voorwillenseweg 155, kappen
van een wilg (16-11-2015).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om de besluiten in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Nieuwehaven 11, renoveren van
het dak van een gemeentelijk beschermd monument (16-11-2015);
Veerstal 6, vervangen van een
dakkapel op de zijgevel (16-112015);
Veerstal 8, plaatsen van een dakkapel op de zijgevel (16-11-2015);

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht
Verleende ontwerpbeschikking
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda de volgende ontwerpbeschikking verleend voor
wat betreft het onderdeel milieu op

grond van artikel 2.33 lid 2 sub b
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

euvergunning is dan niet nodig. Het
bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

TenneT TSO B.V., ontwerpbesluit
omgevingsvergunning TenneT GD
150 kV, op het perceel aan de Provincialeweg West 70 te Gouda.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Hoogheemraadschap
van
Schieland en de Krimpenerwaard, bouwplan Westergouwe
Fase 1 te Gouda (oprichten);
BetonBouw Nederland B.V.,
bouwlocatie Sportlaan/Springersplein 100, 2805 HG Gouda (oprichten);
Techma
Bouwspecialiteiten,
Groningenweg 2, 2803 PV Gouda
(oprichten);
Ocean Reef Club, Markt 25, 2801
JJ Gouda (veranderen);
Museumhavencafe Het Ĳsselhuis, Schielands Hoge Zeedijk 1,
2800 RB Gouda (oprichten);
Toko Ina, Wijdstraat 18, 2801 KC
Gouda (reeds opgerichte inrichting).

Inzage
Dit ontwerpbesluit en de daarbij
behorende stukken kunt u van 26
november 2015 tot en met 6 januari
2016 inzien bij de Omgevingsdienst
Midden-Holland. Voor inzage kunt
u tijdens kantooruren terecht in het
kantoor van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, Thorbeckelaan 5
te Gouda, tel. (088) 54 50 000. Dit
ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2015146947.
Zienswĳzen
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit gedurende deze periode bij het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gouda indienen,
per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA
Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de Omgevingsdienst Midden-Holland, tel. (088) 54 50 000. Uw zienswijzen kunt u ook per email indienen via info@odmh.nl.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over een ontwerpbesluit, kunnen
later beroep instellen tegen een definitief besluit.

Wet milieubeheer
Meldingen op grond van artikel
8.40 van de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een mili-

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 in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing.

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve 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
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
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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.
Kariouh, H. / Geboren: 14-071992 / Ronsseweg 312 / Datum
vertrek: 27-10-2015;
El Faiz, H. / Geboren: 23-05-1990
/ Ronsseweg 312 / Datum vertrek:
27-10-2015;
Jelen, Z. / Geboren: 10-09-1968
/ Graaf van Bloisstraat 71 / Datum
vertrek: 4-11-2015;
Pergol, A. A. / Geboren: 29-101985 / Graaf van Bloisstraat 71 /
Datum vertrek: 4-11-2015;
Agzannäy, M. / Geboren: 17-101986 / Turfsingel 48e / Datum vertrek: 30-10-2015.
Heeft u 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).

Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Sportclub Akabbouz, locatie Benadottelaan 26 te Gouda voor het
uitoefenen van een horeca-inrichting (verzonden 15 november
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,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

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.

