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Goudse Weekendschool
bestaat 10 jaar
Op de Goudse Weekendschool krijgen kinderen van 10-14
jaar op zondag les van mensen die met enthousiasme vertellen over bijvoorbeeld hun beroep. Dit levert een belangrijke
bijdrage aan hun algemene ontwikkeling, (taal)vaardigheden
en het opbouwen van zelfvertrouwen. De Goudse Weekendschool bestaat dit jaar 10 jaar en dat werd gevierd!

Op de Goudse Weekendschool ontdekken kinderen uit
alle wijken van Gouda samen
met gastdocenten de wereld.
Zo werken ze aan hun algemene ontwikkeling, worden ze
taalvaardiger, krijgen ze meer
zelfvertrouwen en versterken
ze vaardigheden als samenwerken, communiceren en presenteren. Hierdoor vinden ze
makkelijker hun plek in de samenleving. Leerlingen kunnen
gratis meedoen aan de Goudse
Weekendschool. Bedrijven uit
de Goudse regio, fondsen en
de gemeente Gouda werken
enthousiast mee aan onze lessen en dragen financieel bij.
Wethouder Thierry van Vugt
(onderwijs): “De gemeente is
blij met 10 jaar Goudse Week-

endschool want het is een
welkome aanvulling op het
buitenschoolse aanbod voor
onze jeugd. Het concept van
de Weekendschool is bijzonder en uniek; met presentaties
van de vele gastdocenten. In
ons coalitieakkoord is de samenwerking in het kader van
de Brede School en de Weekendschool opgenomen, want
met collectieve voorzieningen
kun je buitenschoolse activiteiten het effectiefst organiseren.
Bovendien ontstaan zo contacten tussen kinderen over
schoolgrenzen heen. Daar zijn
al goede stappen in gezet en ik
wens dat deze vruchtbare samenwerking op alle fronten de
komende jaren wordt voortgezet en versterkt.”

Begroting 2020: samen investeren
in een energieke stad
Gouda staat aan de vooravond
van een nieuw begrotingsjaar.
Het college presenteert een
programmabegroting waarin
28 miljoen euro beschikbaar is
voor investeringen in de stad.
Financiën-wethouder Bunnik:
“Ik ben trots op deze begroting. Het college kiest voor
een investeringspakket rond
belangrijke thema’s voor een
aantrekkelijke, energieke stad.
De begroting is bovendien
meerjarig sluitend en passend
binnen onze financiële kaders,
een bijzondere prestatie gezien de financiële situaties in
veel andere gemeenten.” Komend jaar trekt de gemeente onder andere middelen uit
voor woningbouw, scholen,
meer groen, preventie in het
sociaal domein, onderhoud
sport en woninginbraken.

20

MILJOEN
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Stadsdebat onverdraagzaam
gedrag in een democratie

Gouwenaars en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit onderwerp met experts en organisaties uit de stad
te verkennen, visies met elkaar
te delen en elkaar in positieve
zin in debat uit te dagen. Onder leiding van Martijn de Greve
(presentator NPO RADIO1 programma ‘Haagse Lobby’) vindt
dit debat plaats. Als experts zijn
aanwezig: HP Schreinemachers
(NCTV), Afshin Ellian (Universiteit Leiden), Michiel Janssen
(expert rechts en linksextremisme), Aissa Zanzen (ISBO), Wilco
Boender (Stichting Conservatief
Café), Rens Rottier (Driestar
Educatief) en Kees Codée (bond
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€ 123,3 miljoen

€ 29,9 miljoen

Wonen en leefomgeving

Rioolheffing

€ 17,9 miljoen

Leefbaarheid en veiligheid

OZB

€ 14,7 miljoen

Energie en klimaat

€ 26,3 miljoen

€ 41,6 miljoen
€ 9,1 miljoen

Huur en erfpacht

€ 10 miljoen

Bestuur en organisatie

€ 28,4 miljoen

Overig

€ 9,9 miljoen

Cultuur, sport en recreatie

€ 18,2 miljoen

Grondexploitaties

€ 10,8 miljoen

Economie, werk en onderwijs

€ 20,4 miljoen

Afvalstoffenheffing

€ 9,8 miljoen

Algemene dekkingsmiddelen

€ 1,3 miljoen

Overige lokale heffingen

€ 6,6 miljoen

Toevoeging aan reserves

€ 4,4 miljoen

Inzet van reserves

€ 6,7 miljoen

INKOMSTEN € 274,0
SALDO € 1,0

UITGAVEN € 273,0

ENERGIE EN KLIMAAT
• Klimaatadaptatie: water en groen
• Bodemdaling (uitwerking Regiodeal,
kenniscentrum)
• Energietransitie: gasloos bouwen en wonen
• Realisatie verduurzamingsprogramma
Vastgoed en 5 showcases

• Start triple helix projecten
• Versterking HBO-aanbod in Gouda
• Start uitvoering 1ste uitvoeringsplan
Integraal Huisvestingsplan
• Doorlopende leerlĳnen techniek (o.a.
Technieakkoord, werkplaats)
• Vernieuwing Economische Agenda
Gouda Onderneemt
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MILJOEN

SOCIAAL DOMEIN

OMGEVING, BOUWEN EN WONEN
EN MOBILITEIT
• De woningbouw in Gouda versnellen o.a. in
Westergouwe
• Maatregelen Verkeerscirculatieplan
uitwerken
• Met private en publieke partĳen samenwerken
aan de ontwikkeling van de Spoorzone
• Met woningbouwprojecten bĳdragen aan de
wĳkontwikkeling in Korte Akkeren en
Gouda Oost
• Totstandbrenging Omgevingsvisie

• Uitvoeringsagenda SamenLeven voor een
inclusieve stad opstellen en uitvoeren
• Interventies op gebied van preventie inzetten
op jeugdzorg, schuldhulp, inclusie en
communicatie
• Verbeteren van aanpak jongeren met zware
zorg
• Basis van de Sociale Dienst op orde
• Verdere reductie aantal bĳstandsgerechtigden

123

MILJOEN

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
inclusief Toekomstvisie

• Gebiedsaanpak Agnietenstraat - Korte Vest
en Zuidelĳk Stationsgebied
• Doorontwikkeling Chocoladefabriek
• Omvormen Cheese Valley naar Publiek
Private Samenwerking
• Verdere uitrol Gouda750
• Uitvoering Sportakkoord

•
•
•
•

BESTUUR EN ORGANISATIE
MILJOEN

Sociaal domein

Specifieke uitkeringen

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
MILJOEN

UITGAVEN

€ 157,7 miljoen

Gemeentefonds

ECONOMIE, WERK EN ONDERWIJS

18

Van omstreden predikers in gebedshuizen, extremistische uitingen door middel van bijvoorbeeld stickers tot controversieel
(informeel) onderwijs. Dit zijn allerlei activiteiten die als onverdraagzaam en anti-integratief kunnen worden gezien en zo een
effect kunnen hebben op de cohesie in de stad. Tegelijkertijd
is het wel gedrag dat vaak binnen de grenzen van de wet valt.
Gedrag dus dat niet verboden is, maar maatschappelijk onwenselijk. Hoe gaan we met dit thema om zonder te polariseren?
In het stadsdebat op donderdag 31 oktober wordt hierover een
debat gevoerd.

INKOMSTEN
RIJK

Nieuws
9 oktober 2019
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• Ruimte voor initiatieven
• Regionale samenwerking
• Invulling geven aan Toekomstvisie ‘’Gouda
ligt goed’’

Daling aantal Woninginbraken vasthouden
Afname van jeugd- en drugscriminaliteit
Tegengaan van overlast en ondermĳning
Stadstoezicht houdt de leefomgeving
schoon, heel en veilig

FINANCIERING EN ALGEMENE
DEKKINGSMIDDELEN

9

MILJOEN

8

MILJOEN

In het coalitieakkoord 2018 - 2022 ‘Met nieuwe energie’ is afgesproken te investeren in belangrijke thema’s
in de stad en in de samenleving. Die inspanningen gaan in 2020 onverminderd door, zodat daarmee ook
nieuwe energie in de stad ontstaat.

Het college heeft afgewogen prioriteiten gesteld in de programmabegroting 2020-2023 om deze
ook nu weer (meerjarig) sluitend
te krijgen. De gemeentelijke reserves en de schuldpositie blijven binnen de financiële kaders
en de Ozb wordt slechts aangepast voor de inflatieontwikkeling.
Deze solide basis schuldenplafond
zorgt voor een
schuldpositie
koersvaste uitvoering van het
coalitieakkoord. Niettemin zijn er
ook risico’s: onder andere in de
betaalbaarheid van de jeugdzorg
en stijgende personeelslasten. Financiële zorgvuldigheid blijft dus
geboden.
Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn
voor alle programma’s opnieuw
de prioriteiten bekeken: is de
gemeente op koers? Is bijsturing
nodig? Zijn de financiële middelen
aanwezig om alle ambities waar
te maken? Keuzes zijn en blijven
noodzakelijk, waarbij het coalitieakkoord leidend is. De programmabegroting 2020-2023 wordt
behandeld in de raadsvergadering van maandag 11 en dinsdag
12 november 2019.
Meer weten?
Voor meer informatie over de
begroting kunt u kijken op www.
gouda.nl/begroting2020.

Hervormde Zondagsscholen).
De stad in debat
Dit stadsdebat maakt deel uit
van een serie activiteiten die
de gemeente organiseert vanuit haar beleid ter voorkoming
én de aanpak van radicalisering
en polarisatie in Gouda. De gemeente creëert graag podium
voor dialoog en discussie.
Aanmelden voor deelname
Deelname aan het stadsdebat
is gratis. Vooraf aanmelden via
stadsdebat@gouda.nl is wel een
vereiste. Meer informatie vindt
u op de website www.gouda.nl/
stadsdebat.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

spreekuur is op maandag 14
oktober tussen 17.00 - 18.00
uur. Kijk op www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

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

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

van de collegeleden over wilt
spreken? Het eerstkomende

www.gouda.nl

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
10 oktober – burgemeester
Salet: Maak Gouda Veilig vrijwilligersavond
11 oktober – wethouder Dijkstra:
opening tentoonstelling 40 jaar
LHBTI strijd With Pride Gouda
12 oktober – wethouder Dijk-

@gemeentegouda

stra: opening Vrijwilligersmarkt
Gouwekerk
14 oktober – wethouder Dijkstra: opening nieuwe locatie
VluchtelingenWerk
16 oktober – wethouder
Niezen: uitreiking Groenprijs
17 oktober – wethouder
Niezen: waterconferentie
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

gemeentegouda

gemeentegouda
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Nieuws
9 oktober 2019
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12 oktober: Goudse Vrijwilligersmarkt
Zoek je vrijwilligerswerk? Kom dan op zaterdagmiddag 12 oktober tussen 13.30 en 16.00 uur naar de vrijwilligersmarkt in De
Gouwekerk, Hoge Gouwe 39 Gouda. Ruim 40 organisaties en
verenigingen stellen zich voor en vertellen over het vrijwilligerswerk bij hen. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) organiseert de
Goudse Vrijwilligersmarkt om vraag en aanbod op het gebied
van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen.
Tijdens de vrijwilligersmarkt
kunnen potentiële vrijwilligers
direct kennismaken met verschillende organisaties en zich
Bekendmakingen
laten informeren
over de aange9 oktober
2019
boden functies.
En die functies
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op maandag 14 en woensdag 16
oktober is er een voorbereidende
raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/raadsinformatie of neem
contact op met de griffie via tel.
0182-589197 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst 14 oktober
Raadszaal 20.00 uur
Eerste verkenning Verkeerscirculatieplan en Parkeerbeleid
De gemeenteraad van Gouda heeft
de voorstellen van het college
van burgemeester en wethouders
over het parkeerbeleid en het verkeerscirculatieplan ontvangen. De
gemeenteraad wil graag van de
Goudse inwoners, ondernemers
en organisaties hun visie op de nu
voorliggende plannen vernemen.
Hiervoor is deze bijeenkomst georganiseerd. Indien u zich voor maandag 14 oktober 12.00 uur meldt bij
de griffie (griffie@gouda.nl of 0182589197) kunt u de raad op de beide
onderwerpen van nadere informatie voorzien. Ook is het mogelijk
om via griffie@gouda.nl aanvullende, schriftelijke informatie met de
raad te delen. De mondeling dan
wel schriftelijk gedeelde informatie
kan in een volgende bijeenkomst
(30 oktober) door de gemeenteraad
gebruikt worden. Die avond gaat
de raad tijdens een tweede verkenning het gesprek met de wethouder
aan over de voorliggende plannen.
Wilt u deze avond niet inspreken
maar wel aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Dan ben u van harte
welkom om op de publieke tribune
de bijeenkomst bij te wonen.
Sluiting 22.00 uur

Voorbereidende raadsbijeenkomst 16 oktober
Raadszaal 20.00 uur
Raadsdebat over de Turfmarktkerk
Op verzoek van de raad wordt gedebatteerd over het eerder aan de
raad aangeboden Langkeek-rap-

zijn er volop. Er worden vrijwilligers gevraagd voor de meest
uiteenlopende activiteiten. Bijvoorbeeld bij een museum of
een toneelvereniging, maar ook
in de zorg, sport, natuur, lokale

omroep of bij een evenement.
Voor iedereen
Vrijwilligerswerk is er in alle
soorten en maten en voor iedereen. Of je naast je betaalde baan graag iets extra’s wil
doen, een stageplek zoekt
of als je werkzoekend of gepensioneerd bent. De vrijwilligersmarkt is voor iedereen die
zich wil inzetten voor de maatschappij. Gouwenaars met een
uitkering en statushouders zijn

persoonlijk uitgenodigd om zich
te komen oriënteren op vrijwilligerswerk. De gemeente Gouda
wil deze groep stimuleren om
vrijwilligerswerk te gaan doen
om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wethouder
Corine Dijkstra: “Gouda is een
levendige stad mede door de
inzet van de vele vrijwilligers in
de stad.”

van het vrijwilligersinformatiepunt: www.goudvoorelkaar.nl.
Voor meer informatie over vrij-

willigerswerk kun je kijken op:
www.gouda.nl/vip.

Gemeente Gouda

port waarin de sloopkosten van de
Turfmarktkerk zijn beoordeeld en
het bijbehorende memo van het
college dd 24 september 2019.
U bent van harte welkom om de
bijeenkomst op de publieke tribune
bij te wonen.

kingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Burgemeester Van Dijkesingel,
aanwijzing van een bushalte (aan
weerszijden van de weg).
Krugerlaan, aanwijzing van een
oplaadlocatie voor elektrische
voertuigen.

Sluiting 21.30 uur
Goverwellezaal 20.00 uur
Verkenning
raadsvoorstellen
verbetering afvalinzameling en
stijging kosten afvalverwerking
Stijgende kosten en tegenvallende
opbrengsten hebben er toe geleid
dat de raad wordt voorgesteld de
afvalstoffenheffing in 2020 te verhogen. Aanvullend daarop en ter
verbetering van de afvalscheiding
zijn aanvullende voorstellen aan de
raad voorgelegd.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
16 oktober, 12.00 uur meldt bij de
griffie (griffie@gouda.nl of tel. 0182589197) kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
21.45 uur Bespreking strategische agenda Regio Midden-Holland
Op verzoek van de Klankbordgroep
Regio Midden Holland bespreekt
de raad de strategische agenda
incl. het advies van de klankbordgroep.
U bent van harte welkom om de
bijeenkomst op de publieke tribune
bij te wonen
Sluiting 23.00 uur
Op 30 oktober is er een voorbereidende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendma-

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

De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 10 oktober t/m 20
november 2019. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Kort Haarlem
De Rijkestraat
Afgesloten tot 11 oktober 17.00 uur
i.v.m. het ophogen van het wegvak
tussen de Dunantsingel en de Vrijheidslaan.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Incidenteel afgesloten tot 1 november 19.00 uur i.v.m. betonstorten
ongeveer vier keer 4 uur per week.
De ochtend- en avondspits wordt
zoveel mogelijk vermeden.
Noord
Middenwillenseweg
Afgesloten t/m 10 oktober i.v.m.
asfalteringswerkzaamheden.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).
Stolwijkersluis
Haastrechtsebrug
Afgesloten voor al het verkeer van
18 oktober 20.00 uur t/m 28 oktober 6.00 uur.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Gouwekanaal (kadastraal bekend onder GDA01 F 2454), het
verplaatsen van 4 stalen afmeerpalen en een loopbrug (26-09-2019);
Antwerpseweg 9 9, het vestigen
van een garagebedrijf (26-092019);

Goudvoorelkaar
Iedereen die niet wil wachten
op de vrijwilligersmarkt kan nu
al terecht op de vacaturebank

Dubbele Buurt 4, het gebruiken als
woning, gemeentelijk monument
(30-09-2019);
Fluwelensingel 27a, het vervangen van de begane grondvloer en
herstellen fundering (23-09-2019);
H.J. Nederhorststraat 1, het
plaatsen van zonnepanelen op carports (20-09-2019);
John Mottstraat 2 en 4, het plaatsen van luchtbehandelingskasten
(25-09-2019);
Noordelijk Halfrond 10, het wijzigen van de indeling in de kelder en
op de 5e t/m 7e verdieping (23-092019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Doggersbanklaan achter 120, het
vellen van een boom (26-09-2019);
Goejanverwelledijk 40, het plaatsen en verplaatsen van een pompput (25-09-2019);
Markt 64, het wijzigen van winkelindeling en de pui, gemeentelijk
monument (26-09-2019);
Middenwillenseweg t.h.v.11,17,
45, 47, 85, 127 en 157, het aanleggen van 6 vluchtbruggen incl. fundatie t.b.v. spoorweg (25-09-2019);
P.C. Bothstraat 102, het herstellen
van de fundering van een woning
(26-09-2019);
Voorwillenseweg 2c en 2d, het
vervangen van de brug bij de woningen (25-09-2019).
Verlenging beslistermijn
De Wadden (Westergouwe Fase
1, Eiland II, kavel 20), het bouwen
van een vrijstaande woning (25-092019);
nabij Nieuwe Gouwe O.Z. 13, het
realiseren van vier tijdelijke standplaatsen voor foodtrucks (9 jaar)
(30-09-2019);
Turfsingel 34, het wijzigen van de
achtergevel, gemeentelijk monument (23-09-2019).

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

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

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.
Aljewicz, B. / Geboren: 30-08-1990
/ Stoofkade 43 / Datum vertrek: 0309-2019
Alkan, E. / Geboren: 12-04-1991 /
Albert Plesmanplein 18 718 / Datum
vertrek: 10-09-2019
Kooijman, S. / Geboren: 29-071980 / Bleysstraat 62 / Datum vertrek: 10-09-2019
Chen, Y. / Geboren: 10-10-1990 /
Roerdompstraat 65 / Datum vertrek:
16-09-2019
Yu, L. / Geboren: 03-01-1978 /
Componistenlaan 55 / Datum vertrek: 16-09-2019
Gradowski, P. / Geboren: 06-071983 / van der Palmstraat 12 / Datum vertrek: 17-09-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Kennisgeving besluit op
aanvraag omgevingsvergunning Calslaan 99
Op 24 september 2019 heeft de
Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2019062676. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een peuterspeelzaal en een BSO in een school
ter plaatse van de Calslaan 99 in
Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:
• brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de
gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.
De inzageperiode is zes weken en
start op de eerste werkdag na de
publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van

inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de
start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken
een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage
is gelegd. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
beroep bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven
op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een beroepschrift kan ook digitaal
worden ingesteld op http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het
indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is, kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden
ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening
kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor is een
elektronische handtekening (DigiD)
nodig. Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.
Vervolg op
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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.

Bekendmakingen
9 oktober 2019

Kennisgeving ontvangst
aanvraag maatwerkvoorschriften
Sam’s Bakery, Lange Tiendeweg 44
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 18 september 2019 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit
betreft een verzoek om vrijstelling
te verlenen met betrekking tot het
lozen van afvalwater zonder vetafscheider ter plaatse van de Lange
Tiendeweg 44 in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019572362.
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de
Gemeente Gouda een besluit. Dit
gebeurt over het algemeen binnen
acht weken na ontvangst van de
aanvraag. De termijn kan worden
opgeschort als er aanvullende
gegevens nodig blijken te zijn. De

Gemeente Gouda
termijn kan eventueel ook één keer
worden verlengd met zes weken.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. 088-54 50
000.
The Hawaiian Poke Bowl, Lange
Tiendeweg 34
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 18 september 2019 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit
betreft een verzoek om vrijstelling
te verlenen met betrekking tot het
lozen van afvalwater zonder vetafscheider ter plaatse van de Lange
Tiendeweg 34 in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019572370.
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de
Gemeente Gouda een besluit. Dit

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

gebeurt over het algemeen binnen
acht weken na ontvangst van de
aanvraag. De termijn kan worden
opgeschort als er aanvullende
gegevens nodig blijken te zijn. De
termijn kan eventueel ook één keer
worden verlengd met zes weken.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de ODMH,
via info@odmh.nl of tel. 088-54 50
000.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen
buiten interferentiegebieden of het
lozen grondwater, hemelwater of
afvalwater anders dan vanuit een
inrichting, is een vergunning niet
altijd nodig. In die gevallen kan
worden volstaan met een melding
van de activiteiten.

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:
Voorham Bronbemaling BV,
Kamperfoelielaan 91, het lozen
van grondwater in het riool afkomstig van een ontwatering in verband
met het plaatsen van een laadpaal
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt
u geen bezwaar indienen of beroep
instellen. De stukken liggen niet ter
inzage.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Promen, locatie Burgemeester
Jamesplein 1 te Gouda, voor
het exploiteren van een horecainrichting (verzonden 2 oktober
2019).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan: Promen, locatie Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda, voor
het uitoefenen van een horecabedrijf (verzonden 2 oktober 2019).
U kunt de verleende vergunning
op afspraak inzien bij de gemeente Gouda. Het maken van een
afspraak kan via tel. 14 0182. U

kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

APV vergunning
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
Oasen, locatie: Anne Frank plantsoen en Erasmusplein voor het
plaatsen van een watertappunt.
Vergunning verleend: op 30 september 2019.
Verzenddatum vergunning: 1 oktober 2019.
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).
Credit: VVV Gouda
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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.

