Gemeente Gouda
Nieuws 16 september 2015

Kom ook naar de vrijwilligersmarkt!
De gemeente Gouda organiseert
op 18 september voor de tweede keer de Goudse Vrĳwilligersmarkt. Ruim 40 organisaties hebben zich al aangemeld en zĳn op
zoek naar vrĳwilligers. Van atletiekvereniging tot kringloopwinkel en alles wat daar tussen zit.

Meer weten?
Wil je weten welke organisaties
zich hebben aangemeld? Neem

Vanavond in de
gemeenteraad

dan alvast een kijkje op de website www.gouda.nl/vrijwilligersmarkt

Woensdagavond 16 september
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

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.

De organisaties nemen een grote diversiteit aan vacatures mee.
Je kunt kiezen uit incidentele of
structurele vacatures van 1 tot 40
uur per week. Dus ben jij op zoek
naar vrijwilligerswerk? Kom dan
op 18 september een kijkje nemen op de vrijwilligersmarkt!
De markt wordt gehouden van
16.00 tot 18.00 uur in het Huis
van de Stad en op het plein aan
de voorzijde.

GROW, beursvloer voor
ondernemers druk bezocht
Meer dan 100 ambitieuze ondernemers bezochten op 7 september GROW, de beursvloer voor ambitieuze ondernemers. Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt! organiseerden voor het
eerst een avond voor ondernemers die een paar jaar bezig zĳn
en hun bedrĳf een stap verder willen brengen.

Na de aftrap door wethouder Jan
de Laat en Nico Voogt, voorzitter Gouda Onderneemt! werden
de aanwezigen bijgepraat door
Massimo Gagliotti van Local Internet. Eén van de eerste tips
die langs kwam: bedenk bij het
maken van je website dat er niet
meer gezocht wordt op ‘loodgieter Gouda’, maar op ‘kraan kapot’. Daarna volgde vele tips en
praktische informatie om je vindbaarheid als ondernemer op internet te vergroten en door bezoekers gezien te worden als
autoriteit op jouw vakgebied.
Beursvloer
Op de beursvloer konden ondernemers imago-advies en
een website APK krijgen. Velen
maakten gebruik van de mogelijkheid om een professionele
profielfoto voor LinkedIn te laten
maken. Ook was de KvK aanwezig voor het maken van een
groeiscan van de bedrijven.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende afspraken op de agenda staan:
17 september - burgemeester en
wethouders Tetteroo en Niezen:
Veiligheidsavond Gouda West.
18 september - wethouder Werger: opening 2e Vrijwilligersmarkt
in het Huis van de Stad.
19 september - burgemeester
Schoenmaker: Openen streekmarkt 50 jarig jubileum VTV Nieuw
Leven.
28 september - college: bijeenkomst nieuwe inwoners.
College Ontmoet
Vrijwel iedere dinsdagmiddag bezoekt het college een organisatie, vereniging of bedrijf in Gouda
voor een nadere kennismaking.
Op dinsdag 22 september gaan
burgemeester en wethouders op
bedrijfsbezoek bij horecagroothandel Sligro op bedrijventerrein
Goudse Poort.

Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 17 september van 19.30 tot 20.30 uur
klaar voor uw vragen in het Nelson Mandela Centrum, (spreekkamer 1.5.07).
Twitter spreekuur
Het twitter spreekuur van wethouders Werger (Zorg en Sport) en
Niezen (Stedelijk beheer, Duurzaamheid en Verkeer) begint 2 uur
later dan vorige week in de krant
stond aangekondigd. Het twitter spreekuur is op dinsdagmiddag 22 september van 15.30 tot
16.30 uur. U kunt dan uw vragen
rechtstreeks via twitter stellen aan
@LauraWerger en @HildeNiezen.
Gebruik tijdens uw vragen #twGouda.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Voorbereidende raadsbijeenkomst
• Debat: Zuidelijk Stationsgebied
• Verkenning: Leerlingvervoer
• Presentatie: Schuldenpositie
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.

Verplaatsing
warenmarkt
Vanwege de jaarlijkse kermis
wordt de warenmarkt op donderdag 24 en zaterdag 26 september
verplaatst van de Markt naar parkeerterrein Klein Amerika.

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.

Ondernemersbijeenkomst:
Samen werken aan succes
De gemeente Gouda en Gouda
Onderneemt! organiseren op 13
oktober een bĳeenkomst voor
alle ondernemers in Gouda. Of u
nou net een jaartje bezig bent of
al jaren in Gouda bent gevestigd,
ongeacht de branche, iedereen
is welkom!
U krijgt van Gouda Onderneemt!
een update over de laatste ontwikkelingen rond de nieuwe sa-
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menwerking en de stand van zaken van het Actieprogramma
Economie. Daarna gaan we uiteen in deelsessies om verder
door te praten over drie thema’s:
marketingkansen voor Gouda,
aantrekken van technisch personeel en de mogelijkheden van de
participatiewet.

het Huis van de Stad. De inloop
is vanaf 15.30 uur, het programma start om 16.00 uur. Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
www.gouda.nl/ondernemersbijeenkomst.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in

WerkplaatsGouda: gezamenlijke bundeling van krachten
Gouda is een bruisende stad waar bewoners en ondernemers al jaren
de handen uit de mouwen steken om met én voor elkaar iets te betekenen. Of het nu om mantelzorg gaat of om mensen met elkaar in
contact te brengen. Samen de wĳk leefbaarder maken of elkaar helpen om van een idee een goedlopend initiatief te maken. Er gebeurt
ontzettend veel in Gouda!

Samen – slim – simpel
Om ervoor te zorgen dat deze
initiatieven niet tegen onnodige
drempels op lopen, willen we leren om op een nieuwe manier samen te werken. In WerkplaatsGouda bundelt de gemeente
Gouda de krachten van innovatieve inwoners, ondernemers en

instellingen, om samen vraagstukken op te pakken en belemmeringen weg te nemen.
Wethouder Hilde Niezen: “Met de
stad hebben we in april een aantal belangrijke thema’s gekozen,
waarmee allerlei groepen aan de
slag gaan. Zo ervaren we in de

praktijk wat er wel en niet soepel loopt en leren we van elkaar.
Met de stad kijken we zo hoe we
drempels weg kunnen halen en
meer initiatieven mogelijk kunnen maken.” Kijk voor meer informatie op www.werkplaatsgouda.
nl of www.facebook.com/werkplaatsgouda

Aanmelden initiatieven
Heb je een idee om Gouda leuker
te maken of om je leefomgeving
te verbeteren? Wil je dat eens met
iemand bespreken of loop je vast
op regels of voorschriften? Mail
dan naar werkplaats@gouda.nl.
We denken graag met je mee!

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
De gemeenteraad is per september begonnen met een pilot m.b.t.
de vergaderwijze. Wat nieuw is, is
de ‘oriëntatieweek’.

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)

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.
Op woensdag 30 september komt
de raad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Vrĳhouden parkeerplaats
Middenmolenplein
In verband met het innemen van
een standplaats wordt op het parkeerterrein aan het Middenmolenplein een parkeerplaats aangewezen als parkeergelegenheid waarbij
parkeren verboden is op zaterdag
tussen 10.00 en 17.00 uur.
Herenstraat: instellen
parkeerverbodzone

benden kunnen binnen zes weken
na de officiële bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Op de Herenstaart wordt, tussen
de Prins Hendrikstraat en de Walvisstraat, door middel van bebording en het inrichten van parkeervakken, een zonaal parkeerverbod
ingesteld.

Schielands Hoge Zeedĳk
Afgesloten op de aansluiting met
de Rotterdamseweg van 21 tot 27
september.

Willem de Zwĳgersingel, Thorbeckelaan: aanwĳzing als fiets/
bromfietspad
Het pad tussen de Willem de Zwijgersingel en de Thorbeckelaan
wordt aangewezen als fiets/ bromfietspad.

Binnenstad
Kuiperstraat
• Afgesloten vanaf de Raam t/m de
Keizerstraat tot 25 september.
• Afgesloten tussen de Keizerstraat
en de Peperstraat van 25 september t/m 18 december.

De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 16 september tot en
met 27 oktober 2015. Belangheb-

Goudse Poort
Burg. van Reenensingel
Afgesloten op de splitsing met de
Tielweg tot en met 25 september.

Werk aan de weg

Goverwelle
Verdistraat
Afgesloten tot 16 oktober.
Korte Akkeren
Rotterdamseweg
Afgesloten op 25 en 26 september
tussen de Kanaaldijk en de Koningin Wilhelminaweg.
het Buurtje
Afgesloten op 26 september van
9.00 tot 17.00 uur.
Kort Haarlem
Burgemeester Martenssingel
Afgesloten tussen de Karnemelksloot en de Dutoitstraat tot 21
september.
Piet Retiefstraat
Afgesloten van 22 september tot
7 oktober.
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Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Nieuwe Park
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten tussen de Jan van der
Heijdenstraat en het Stationsplein
van 21 t/m 25 september.
Noord
Thorbeckelaan
• Afgesloten tussen de Bodegraafsestraatweg en het van Hogendorpplein t/m 25 september.
• Afgesloten tussen de Johan
de Wittlaan en de Bodegraafsestraatweg t/m 2 oktober.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rutgesstraat tot 18 september.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Locatie thv de hoek Van Limburg Stirumstraat / Buchnerweg, het definitief maken van de
tijdelijke parkeergarage P3 (03-092015);
Dotterplantsoen 22, het realiseren van een aanbouw aan de voorgevel (08-09-2015);
Elburgplein 10, het inpandig verbouwen van een pand (01-092015);
Nieuwe Gouwe O.Z. 13c, het gebruiken van het pand voor horeca
activiteiten (02-09-2015);
Oosterwerf 38, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
(07-09-2015);
Raam 70, het aanpassen van een
monumentale deur (02-09-2015);
Stationsplein 11, het uitbreiden
van het station (07-09-2015);
Wilhelminastraat 40, het realiseren van een dakopbouw (06-092015).

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Goejanverwelledĳk 6, het kappen van 5 bomen (Acer) vanwege
slechte conditie (08-09-2015);
Hoge Gouwe 115, het verbinden
van het bijgebouw met het hoofdgebouw (08-09-2015);
Hoge Gouwe 181, het realiseren van 11 appartementen (02-092015);
Hugo de Vrieslaan 21, het realiseren van een uitrit aan de achterzijde (07-09-2015);
Staringstraat 11, het plaatsen van
een dakopbouw (03-09-2015);
Winterdĳk 6, het vervangen van
gevelkozijnen en panelen (08-092015).
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. 140182
Verlenging beslistermĳn
plan Zuidelĳk Stempel West, het
bouwen van 24 woningen (08-092015);
plan Zuidelĳke Stempel West,
het nieuw bouwen van 22 appartementen/huurwoningen (08-092015);
Sportlaan 4a 4b, het bouwen van
2 supermarkten (08-09-2015);
Walvisstraat 94, het plaatsen van
een dakopbouw aan de achterzijde (03-09-2015).
Noodkap
Op de volgende adressen is door
de gemeente noodkap uitgevoerd:
Locatie Houtmanplantsoen

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 indie-

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
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.
Hannou, C. / geboren 05-04-1992
/ Zwaansgat 10 / datum vertrek
18-08-2015
Klop, M. / geboren 30-12-1971 /
Wederikplantsoen 12 / datum vertrek 18-08-2015
Ruigrok, P. / geboren 07-12-1985
/ Driewegplein 58 / datum vertrek
26-08-2015
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).

Ontwerpbestemmingsplan Roerdompstraat
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Roerdompstraat
ter inzage leggen. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om

de bouw van 15 eengezinswoningen mogelijk te maken. Het plangebied wordt begrensd door de
Roerdompstraat, het Oranjeplein
en de Koningin Wilhelminaweg.
Het
ontwerpbestemmingsplan
Roerdompstraat ligt met ingang
van 17 september tot en met 28
oktober 2015 voor een ieder op de
volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal
via
de
website
www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0513.0706BProer-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 bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar
de gemeenteraad van Gouda,
t.a.v.afdeling Ruimtelijke 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
e-mail bert.vanoosten@gouda.nl.

Wijziging
Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend dat er
in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk een
wijziging is aangebracht:
Kinderdagverblĳf
Speelhonk
Bloemendaal (Speelhonk groep
BV) op het adres Willem Barentszlaan 36 te Gouda is uit het register verwijderd per 31 augustus 2015

nen. 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 te ondertekenen. Het college of de burgemeester nemen in principe binnen twaalf

wegens stopzetting van de activiteiten.
Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene
informatie kunt u bellen met de gemeente Gouda via tel. 14 0182.

Woonwagenstandplaats te huur
De gemeente wil twee woonwagenstandplaatsen verhuren. Een
standplaats op de Walmolenerf
54, waarvan de huur € 248,19 per
maand bedraagt en een standplaats op de Van den Boschstraat
54, waarvan de huur € 199,56 per
maand bedraagt. U dient zelf te
zorgen voor een woonwagen.
Als u een van deze standplaatsen wilt huren kunt u dit laten weten door voor donderdag 1 oktober
2015 een brief te sturen aan de gemeente Gouda, afdeling RBA, postbus 1086, 2800 BB Gouda, o.v.v.
“belangstelling woonwagenstandplaats”, of een email naar woonwagenstandplaats@gouda.nl. De
toewijzing van de standplaats
vindt plaats volgens de Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda. Nadere informatie
kunt u krijgen door te bellen met tel
(0182) 58 82 88 of 58 84 95.

Wet milieubeheer
Meldingen
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 milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende meldingen
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ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer
- Gouda Refractories B.V., Goudkade 16, 2802 AA Gouda (veranderen)
- Liberties, Nieuwe Gouwe O.Z.
13-c, 2801 SB Gouda (oprichten).
- De Goudse Keuken, Ridder van
Catsweg 230, 2805 BB Gouda
(oprichten).
- New York Pizza Delivery Gouda,
Vuurdoornlaan 14, 2803 BB Gouda (wijzigen).
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. Deze
bekendmaking staat ook op de
website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Verleende standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders
hebben een standplaatsvergunning verleend aan:
Mevrouw Nguyen voor verkoop
van loempia’s gedurende de periode van 19 september 2015 tot
en met 6 december 2015 wekelijks op zaterdag van 10.00 uur tot
17.00 uur locatie Middenmolenplein (verzonden op 11 september 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

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.

