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Nieuws
8 Februari 2017

Gemeente Gouda

Gouds college voortvarend aan de slag met actieprogramma
De komende periode zet het college onder meer in op een
vernieuwing in het sociaal domein en het beter benutten van
de kracht en ideeën van Goudse inwoners. Meedoen is hierin een van de belangrĳke thema’s, bĳvoorbeeld door de toegang tot zorg en ondersteuning te verbeteren, een stadspas te introduceren en een sportimpulsfonds in het leven
te roepen.
Ook wil het college de schouwburg, bibliotheek en het cultuurhuis een extra impuls geven. Verder blijft veiligheid een
belangrijk speerpunt. Zo wordt
er extra geld vrijgemaakt voor
de aanpak van woninginbraken en ondermijning.
Voor de komende jaren wil het
college tevens een structurele
lastenverlichting voor Goud-

se huishoudens realiseren. De
OZB voor huishoudens wordt
daarom vanaf 2018 met 1 miljoen euro verlaagd.
Duurzaamheid krijgt extra aandacht, onder meer in de nieuwbouwwijk Westergouwe en bij
keuzes voor groen in de openbare ruimte. In aanvulling op de
opgave die er ligt om meer betaalbare woningen te realise-

ren, zet het college ook in op
meer middenhuur. En het college heeft transformatie van vastgoed hoog op de agenda staan.
Dat zijn enkele van de ambities
uit de uitwerking van het actieprogramma, waarmee het college voortvarend aan de slag
is gegaan. Dit document is een
inhoudelijke en financiële vertaling van de afspraken die de
nieuwe coalitie in het najaar van
2016 heeft gemaakt als aanvulling op het coalitieakkoord
‘Gouda daagt uit!’.
Gemeenteraad
Binnenkort wordt de uitwerking
van het actieprogramma in de

gemeenteraad besproken. Dan
besluit de raad tevens over de
bijbehorende 1e begrotingswijziging 2017. De gewijzigde begroting is nog steeds meerjarig
sluitend, het weerstandsvermogen blijft op peil en de schulden
blijven ruim onder het schuldenplafond.
Risico’s
Daarmee is het verhaal nog niet
compleet. Het college acht het
ook van belang te blijven anticiperen op risico’s of tegenvallers. Voor de gemeente Gouda
liggen die onder meer in mogelijk teruglopende inkomsten
vanuit de Rijksoverheid of tekorten in de budgetten voor

uitkeringen en jeugdzorg.
Daarom acht het college het
noodzakelijk om ten behoeve
van de 2e begrotingswijziging
2017, die in juni van dit jaar
verschijnt, een inventarisatie van mogelijke maatregelen
gereed te hebben, die ingezet
kunnen worden als daartoe
aanleiding blijkt te zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar
mogelijke meevallers.
Meer weten?
Kijk voor het volledige actieprogramma op www.gouda.nl/
actieprogramma

In contact met het college

Maandelĳks spreekuur
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
8 februari: Plaatsing Stolpersteine - burgemeester Schoenmaker
10 februari: Bezoek Bruisnest wethouder Dijkstra
10 februari: Sportgala - wethouder Van Gelder
13 februari: Ondertekening

Startbeslissing A20 Nieuwerkerk
en Gouda door minister Schultz
van Haegen - wethouder Niezen
17 februari: Nieuwe wandelkaart
Gouwe Wierickegebied en Krimpenerwaard - wethouder Niezen
College Ontmoet
Het college ontmoet op 14 februari de burgemeester en wethouders van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het overleg

We willen graag weten wat er
goed gaat en wat beter zou kunnen. Ga naar www.gouda.nl/
goudapot voor de enquête. Alvast hartelijk bedankt!

De stichting GoudApot ontvangt
hiervoor subsidie van de gemeente Gouda. Vrijwillige medebewoners van GoudApot staan
klaar voor elke Goudse initiatiefnemer die de straat, de wijk of
de stad een stuk leuker of beter
wil maken. Zij verstrekken geld
en adviseren, zonder het initiatief
over te nemen.

Inloopspreekuur in de wĳk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld
sociale zaken, werk, schuldhulpverlening of een ander onderwerp? Wethouder Rogier
Tetteroo houdt op donderdag 9
februari van 14.00 tot 15.00 uur
een inloopspreekuur. Kom dan
gerust langs. Aanmelding vooraf is niet nodig. De koffie en thee
staan klaar in het Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan
79 in Gouda-Oost.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op de site www.gouda.nl/
college. Volg de gemeente op
Twitter met @gemeentegouda.

GoudApot is deze maand één
jaar actief. In dit jaar zĳn er
maar liefst 230 aanvragen ingediend. Dat toont goed aan dat
Gouda veel initiatiefrĳke bewoners, ondernemers en organisaties heeft! Zoals afgesproken, evalueert de gemeente de
nieuwe werkwĳze. Uw mening
is daarbĳ van belang.

Wat is GoudApot?
GoudApot is een ‘pot met geld’
voor grote en kleine initiatieven
in de stad en wordt door Goudse inwoners beheerd.

staat in het teken van regionale samenwerking.

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.

Wat is uw
ervaring met
GoudApot?

Voor meer informatie over
GoudApot en de lijst met gehonoreerde initiatieven kunt u kijken
op www.goudapot.nl.

Afgelopen week bracht het college een werkbezoek aan Gouda
Refractories.
De pot voor alle Goudse initiatieven

Stemmen voor de Tweede
Kamerverkiezingen op 15 maart

Training: Management
en Besturen voor
vrijwilligersorganisaties
Het VrĳwilligersInformatiePunt (VIP) organiseert de Leergang ‘Managen en Besturen van vrĳwilligersorganisaties’. In
6 workshops leert u vanuit een theoretisch kader praktische
tools in te zetten om uw organisatie efficiënt en effectief te
besturen.
Dit maakt het eenvoudiger om
deskundige bestuursleden te
vinden, voldoende financiering
te organiseren en vrijwilligers te
vinden en binden.

Op woensdag 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de
Tweede Kamerverkiezingen. Hiermee bepaalt u wie namens u vier
jaar lang in de Tweede Kamer der Staten-Generaal mag zitten.
Deze 150 leden controleren de regering en maken of beoordelen
wetsvoorstellen. Uw stem is dus belangrĳk!

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ingrid Vink van het
VIP via vip@gouda.nl of tel. 14
0182.

De Leergang bestaat uit de volgende zes workshops:
• Kansen en bedreigingen
voor een vrijwilligersorganisatie
• Beter Besturen
• Zet koers met helder beleid
• Werken met vrijwilligers
• Financiën op orde
• Publiciteit en communicatie
Kijk voor meer informatie
op
www.goudvoorelkaar.nl/
cursusaanbod.
Inschrĳven
kan t/m woensdag 8 februari.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Kandidatenlĳsten
Op de kandidatenlijsten staan
de leden van de partijen vermeld waar u op kunt stemmen
en ook waar u dichtbij uw stem
uit kunt brengen. Deze papieren lijsten worden rond 2 maart
huis-aan-huis bezorgd. Ook als
u een ja-nee of nee-nee sticker
op de brievenbus heeft geplakt.
De politieke partijen maken zelf
Tel. 14 0182

via media, websites en bijeenkomsten duidelijk wat er volgens hen aan Nederland moet
veranderen.
Mag ik stemmen?
Iedereen die op 30 januari 2017
in Gouda staat ingeschreven, 18
jaar of ouder is, de Nederlandse
nationaliteit heeft en niet is uitgesloten van het kiesrecht, krijgt

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

van de gemeente Gouda een
stempas. Met de stempas en
een geldig identiteitsdocument
kunt u stemmen. Voor deze verkiezingen geldt dat een identiteitsdocument maximaal 5 jaar
verlopen mag zijn. De stempassen worden uiterlijk 25 februari
2017 bezorgd.
Stempas niet ontvangen
Heeft u na 25 februari nog geen
stempas ontvangen? Vraag dan
persoonlijk een vervangende
stempas aan bij de gemeente.
Dat kan schriftelijk uiterlijk t/m
10 maart of aan de balie in het
Huis van de Stad t/m 17 maart
om 12.00 uur. Neem hiervoor
een geldig identiteitsbewijs mee.
Waar stemmen?
Een overzicht van de stembureaus in Gouda vindt u op www.
gouda.nl/verkiezingen. De stembureaus zijn geopend van 7.30
tot 21.00 uur. Het stembureau in
het Huis van de Stad is eerder
open: van 6.30 tot 21.00 uur.
www.gouda.nl/twitter

Verhinderd op 15 maart?
Dan kunt u iemand machtigen
om voor u uw stem uit te brengen. Dat kan op twee manieren:
1. Via de achterkant van uw
stempas kunt u iemand
machtigen die ook in Gouda
woont (de uitleg staat ook op
de achterzijde van de pas)
2. Via de gemeente met een volmachtformulier als u iemand
wilt machtigen die in een andere gemeente woont. Doe
dit vóór 10 maart door een
formulier te downloaden via
www.gouda.nl/verkiezingen
Stemmen in een andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente
stemmen? Vraag dan persoonlijk een kiezerspas aan bij de gemeente. Dat kan schriftelijk t/m
10 maart of aan de balie in het
Huis van de Stad t/m 14 maart
om 12.00 uur. Het formulier voor
de schriftelijke aanvraag vindt u
op www.gouda.nl/verkiezingen.
Meer weten?
Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op
www.elkestemtelt.nl
www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
8 Februari 2017

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 15 februari is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/ris of neem contact op met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97 of email: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Verkenning:
Actieprogramma
incl. 1e begrotingswĳziging
Het college heeft de raad de uitwerking van het Actieprogramma
aangeboden. Dit document is een
inhoudelijke en financiële vertaling van de afspraken die de nieuwe coalitie in het najaar van 2016
heeft gemaakt als aanvulling op
het coalitieakkoord ‘Gouda daagt
uit!’. Tevens is de 1e begrotingswijziging 2017 toegevoegd. Deze
avond vindt de verkennende bespreking plaats en op maandag
6 maart vindt het debat plaats,
waarna besluitvorming op 8 maart
staat gepland.
Verkenning: Beleidskader Armoede en schulden 2017-2020
“Samen Mee(r) Doen”
Het nieuwe beleidskader is ontwikkeld in samenspraak met een brede
vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen
die zich bezig houden met het thema armoede en schulden.
In november 2015 is op de stadsconferentie armoede hiermee een
begin gemaakt, waarna twee multidisciplinair samengestelde werkgroepen hebben geadviseerd over
de thema’s regelingen gericht op
meedoen en de aanpak van schulden. Parallel daaraan heeft het
Nibud onderzoek gedaan naar
de koopkracht van genormeerde huishoudens in Gouda. Tevens heeft een werkgroep van de
gemeenteraad zich in meerdere sessies laten informeren en gediscussieerd over de aanpak van
armoede en schulden. Ook de
Goudse adviesraad Sociaal domein heeft op 22 december 2016
advies uitgebracht op het voorgenomen beleidskader. Al deze adviezen en analyses zijn verwerkt in
het beleidskader zoals nu voorligt.

Gemeente Gouda

Verkenning + debat: 1e begrotingswĳziging 2017 RDOG@
Via de brief van 22 december
2016 vraagt de RDOG HM de aan
de gemeenschappelijke regeling
deelnemende gemeenteraden om
hun zienswijze te geven op de 1ste
begrotingswijziging 2017. De gemeenteraden bepalen de financiële kaders bepalen en deze wijzigen
doordat de bijdragen per Inwoner
(BPI) voor 2017 voor gemeenten
worden verhoogd.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Verkenning en debat: Bestemmingsplan Bunderhof
Bestemmingsplan Bunderhof 2
is opgesteld met het oog op het
realiseren van 14 vrijstaande en
tweeondereen-kapwoningen.
De locatie is gelegen in het verlengde van Bunderhof 1, ten zuiden van de Doggersbanklaan,
tussen de Omloopkade en de Bodegraafsestraatweg. Het bestemmingsplan Bunderhof 2 biedt het
juridisch kader waarmee de gewenste ontwikkeling planologisch
mogelijk wordt gemaakt.
Verkenning + debat: Tarieven en
Krediet Afval Scheiden Loont
In de vergadering van 22 juni 2016
heeft de raad de uitgangspunten
voor Afval Scheiden Loont vastgesteld. Het scheiden van huishoudelijk afval wordt door het invoeren
van een vast basistarief in combinatie met een apart aanbodafhankelijk bedrag voor restafval gestimuleerd. Door een vermindering
van de hoeveelheid restafval en de
verhoging van de hoeveelheden
herbruikbare grondstoffen (waar
inkomsten tegenover staan) dalen
de totale kosten voor het huishoudelijk afvalbeheer. Gevolg is een
lastenverlichting voor de inwoners
van Gouda. In dit voorstel wordt
ingegaan op de nieuwe tarieven
van de Afvalstoffenheffing die in
2019 gaan gelden en de uitzonderingssituaties.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 31 januari onder meer het volgende besluit genomen:
Gouda een stad in beweging:
nieuw mobiliteitsplan
Hoe kan Gouda ook in de toekomst
als stad in beweging blijven? Het
nieuwe Mobiliteitsplan geeft daar
antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn méér ruimte voor
de fiets, betere bereikbaarheid en
doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid.
Gouda is een compacte stad en
daarom is het belangrijk om efficiënt met ruimte om te gaan en
slim te investeren om de stad gezond en in beweging te houden. In
het ontwerp- Mobiliteitsplan 20172026 komen alle vormen van vervoer aan bod. Waarbij een goede
balans is gezocht in de verdeling
van ruimte voor autoverkeer en
langzaam verkeer, tussen bereikbaarheid en leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Maar om fietsvoorzieningen te verbeteren moet autoverkeer wel in
juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en
op andere moet er meer prioriteit
komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke
keuzes en afwegingen nodig.
Meedenken?
Veel organisaties en belangengroepen hebben al meegedacht over
het plan. Maar ook u kunt nog een
bijdrage leveren. Kijk op de website en laat ons uiterlijk op 17 maart
weten welke suggesties en aanvullingen u heeft. Voor alle informatie:
www.gouda.nl/mobiliteitsplan

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij
deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien
men zich voor 15 februari, 12.00
uur meldt bij de griffie, kan men
inspreken op het onderwerp en
daarmee de raadsleden van informatie voorzien.

Het college zal de reacties die binnenkomen beoordelen en waar
mogelijk overnemen. Het mobiliteitsplan wordt vervolgens door het
college vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd voor bespreking en besluitvorming.

Sluiting
Op 22 februari is er een verkennende raadsbijeenkomst.

De
bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 16 februari 2017 een openbare hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 te
Gouda en de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:

Bezwaarschriftencommissie

- 19.30 uur: de verleende omgevingsvergunningen voor het plaatsen van een balkonhek op het perceel gelegen aan het Raam 9 en 9b
in Gouda.
- 20.15 uur: de verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen
van het legplan van de zonnepanelen op het perceel gelegen aan de
Hoge Gouwe 99 in Gouda.
De op de zaken betrekking heb-

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-

bende stukken liggen van 8 februari 2017 tot en met 16 februari
2017 ter inzage bij het secretariaat van de commissie, Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1
te Gouda. Gelieve vooraf een afspraak te maken met het secretariaat via tel. (0182) 58 89 02.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Middenmolenplein:
als 30 km/uur-zone.

aanwijzing

Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 9 februari tot en met 22 maart
2017. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Vanwege de veiligheid rond een
bouwproject.
Achter de Kerk
Afgesloten t/m 10 maart tussen het
poortje richting het Willem Vroesenplein en de Kerksteeg. Vanwege werkzaamheden aan kabels en
leidingen.
Nieuwe Veerstal
Afgesloten tussen de Oosthaven
en de Fluwelensingel t/m 3 maart.
Vanwege het verleggen van kabels
ten behoeve van de dijkversterking.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april. Dit vanwege bouwactiviteiten.
Korte Akkeren
Aernout Drostkade
Afgesloten t/m 17 februari tussen de Da Costakade en de Jacob
Catsstraat, vanwege rioolwerkzaamheden.
Kort Haarlem
Haastrechtsebrug
Afgesloten van 3 t/m 6 maart, vanwege het verleggen van kabels
t.b.v. de dijkversterking.
Goejanverwelledĳk
Afgesloten tussen de Haastrechtsebrug en de Sportlaan van 6 maart
tot 7 april. In verband met het verleggen van kabels ten behoeve van
de dijkversterking.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
plan Westergouwe, het inpassen
van de archeologische vindplaats
(26-01-2017);
Zuider Ĳsseldĳk (kavel 4), het
bouwen van een woning (30-012017);
Abel Tasmanlaan 27, het vergroten van de woning (27-01-2017);
Allendestraat 13, het bouwen van
een bijgebouw (01-02-2017);
Antwerpseweg 9-2, het vervangen van bestaand reclamebord

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

naar digitaal informatiescherm (2601-2017);
Klein Amerika 11, het vervangen
en uitbreiden van een aanbouw
aan de achterzijde, gemeentelijk
monument (28-01-2017);
Livingstonelaan 14, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
(28-01-2017);
Markt 69, het verbouwen tot
stroopwafelbakkerij,
rijksmonument (26-01-2017);
Nieuwehaven 310, het inpandig
verbouwen van school tot woonhuis, gemeentelijk monument (0102-2017);
Westhaven 33, het aanleggen van
een in /uitrit (29-01-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende bouw , sloop , ligplaats
en omgevingsvergunningen
naast Marconistraat 1 en tegenover Marconistraat 121, het
plaatsen van 2 cameramasten (3001-2017);
Oosthaven, het renoveren van een
steiger (01-02-2017);
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 12, het bouwen van een woning (27-01-2017);
Burgemeester Jamessingel 21,
het afwijken van het bestemmingsplan tbv het uitbreiden van de
horecabestemming (31-01-2017);
Groen van Prinsterersingel 13,
het bouwen van een overkapping
voor fietsen in de voortuin (27-012017);
Hoge Gouwe 161/Nonnenwater
1, het wijzigen van de kleuren van
de gevel en het verstevigen van de
constructie, rijksmonument (26-012017);
Livingstonelaan 14, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
(02-02-2017);
nabĳ Westerkade 2, het kappen
van een boom (01-02-2017);
Oostmolenpad 47, het realiseren
van een dakopbouw op de woning
(27-01-2017);
Rossinistraat 132, het bouwen
van een opbouw op de woning (2701-2017);
Sluisdĳk 1, het kappen van een
kastanje (23-01-2017).

publicatie kan als niet gepubliceerd
worden beschouwd.

Omgevingsvergunningen Uitgebreid
Ingediende aanvraag
Westhaven 29, het aanbrengen
van wijzigingen t.b.v. bewoning,
rijksmonument (24-01-2017).
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.

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.
Dzius, J.M. / Geboren: 18-051992 / Stoofkade 87 / Datum vertrek: 10-01-2017
Shittabey, A.W. / Geboren: 24-022013 / Oranjehofje 2 / Datum vertrek: 17-01-2017
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).

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:

Verlenging beslistermĳn
Burgvlietkade 103, het opbouwen
van 2 verdiepingen op molenstomp
(27-01-2017);
de la Reylaan 100, het wijzigen
van de voorgevel en de indeling
van de begane grond (31-01-2017).

De heer K.X. Liem voor verkoop
van Vietnamese snacks gedurende
de periode van 1 februari 2017 tot
en met 31 december 2017 wekelijks
van maandag tot en met zaterdag
van 09.00 uur tot 21.00 uur locatie
Vredebest hoek Crabethsatraat te
Gouda (verzonden 1 februari 2017).

Intrekking omgevingsvergunning op verzoek
Op 26-1-2017 is de vergunning
gedeeltelijk ingetrokken voor de 2
woningen aan de Gerswinstraat 7
en 9 te Gouda.

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).

Rectificatie
Abusievelijk is op 1 februari 2017
het onderstaande besluit gepubliceerd:

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

Verleende bouw, sloop, ligplaats
en omgevingsvergunningen
Wethouder Venteweg 72, het
bouwen van een woning, tuinhuis
en brug (26-04-2016).
Deze publicatie is eerder op 15 juli
2015 gepubliceerd. Voornoemde

Vervolg op
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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.
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De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
La Place Food BV, locatie Markt
37-39 in Gouda voor het uitoefenen
van een horeca-inrichting (verzonden 30 januari 2017).

Drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
La Place Food BV, locatie Markt
37 - 39 in Gouda voor het uitoefenen van een horeca-inrichting (verzonden 30 januari 2017).

Gemeente Gouda
Publicatie Voorlopige
evenementenkalender
2017

Organisatoren van evenementen
hebben tot 1 november 2016 bij de
gemeente Gouda een voorkeurdatum voor een te houden evenement
in 2017 kunnen indienen. Op basis
van deze verzoeken is de voorlopige evenementenkalender 2017 tot
stand gekomen. Belanghebbenden
worden nu in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de voorlopige evenementenkalender kenbaar
te maken binnen twee weken na publicatiedatum. Na deze twee weken
zal de definitieve evenementenkalender voor 2017 vastgesteld worden door de burgemeester. De voorlopige evenementenkalender is ook
terug te vinden op de www.gouda.nl
Voor informatie over de evenementenkalender kunt u contact opnemen met team Bijzondere Wetten
via tel. 14 0182.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Datum evenement
6-4-17 tot 31-8-17
(op donderdagen)
26-4-17
27-4-17
30-6-17 tot 3-7-17
26-8-16
1-9-17
8-9-17
17-9-17
19-9-17 tot 24-9-17
6-10-17 en 7-10-17
23-11-17 tot 03-12-17
15-12-17
20-12-17 tot 14-01-18
Nog te bepalen
16-6-17 tot 17-6-17
14-10-17
18-11-17
27-4-17
27-4-17
16-5-17 tot 19-5-17
20-5-17 tot 21-5-17
21-6-17 tot 27-8-17
(op zondagen)
10-9-17
10-06-17
31-8-17 tot 3-9-17

Naam evenement
Kaasmarkt

Locatie
Markt

Oranjenacht 2017
Koningsdag op de Markt
Gouda Beach Experience
Tafeltjes op de Markt
International Military Tattoo Gouda
Singelloop
NK Veebeoordelen
Kermis
Sensation Kaas
Circus van Sinterklaas
Gouda bij Kaarslicht
Goudse IJsbaan
Gouda Music Festival
Stadsbraderie
Zotte Zaterdag
Sinterklaasintocht
Oranjeboulevard
Koningsdag vrijmarkt
Goudse Jeugdavondvierdaagse
Goudse Hofstedendagen
Houtmansplantsoenconcerten

Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt / binnenstad / singels
Markt
Markt, Achter de Waag, Agnietenstraat
Markt
Markt
Markt
Markt
Markt
Gehele centrum
Gehele centrum
Gehele centrum
Raam / Bogen
Goverwelle
Parkeerterrein Klein Amerika en wandelroutes door gehele stad
Bloemendaalseweg / Ridder van Catsweg
Houtmansplantsoen

Go Ssswim (zwemtocht)
Muziekfestival
Culifeest Gouda

Houtmansplantsoen / Houtmansgracht -> Museumhaven
Goudasfalt
Goudasfalt

