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Gemeente Gouda

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezing
Wilt u de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezing live meemaken? Bent u benieuwd of de kandidaat van uw keuze een zetel in de volksvertegenwoordiging heeft bemachtigd? Dat kan!
De gemeente Gouda houdt vanavond, vanaf 21.30 uur, een uitslagenavond in het Huis van de Stad. Op deze avond worden de
tussenstanden en voorlopige uitslagen van de stembureaus in
Gouda bekend.
Verkiezingsuitslagen
De uitslagen van de verkiezingen worden niet alleen tijdens de
uitslagenavond bekendgemaakt.
De tussenstanden en de uiteindelijke eindstand (op 22 maart)
worden ook op www.gouda.nl
gepubliceerd.
Live uitzending RTV Gouwestad
Bent u niet in de gelegenheid om
aanwezig te zijn? Dan kunt u de
uitslagen ook volgen via de liveuitzending van RTV Gouwestad.

Ook Omroep West doet verslag
van de avond.
U bent welkom!
Wilt u bij de uitslagenavond aanwezig zijn? U bent vanaf 21.30
uur welkom in de raadzaal van
het Huis van de Stad. Onder het
genot van een hapje en drankje kunt u, met onder andere de
kandidaat raadsleden, de voorlopige uitslagen en zetelverdeling afwachten. De uitslagen
worden pas later op de avond
verwacht.

Probeer
de Stemwijzer
Vandaag is de gemeenteraadsverkiezing. Weet u al op
wie u gaat stemmen? Mocht
u nog twĳfelen, dan kunt u
gebruikmaken van de Stemwĳzer. Deze helpt u om goed
geïnformeerd te gaan stemmen..
De Stemwijzer is samen met
de politieke partijen speciaal
voor Gouda ontwikkeld. Op
basis van verschillende stellingen brengt de Stemwijzer
een partij naar voren waarmee
u de meeste overeenkomsten
heeft. De stellingen gaan over
de belangrijkste Goudse verkiezingsthema’s.

Bloemetje voor eigenaren Belvédère
De eigenaren van restaurant Belvédère, de broers Luuk en Boele Sluyter, ontvingen onlangs van wethouder Jan-Willem van
Gelder een bos bloemen. Dit Goudse bedrĳf legt zich toe op sociaal ondernemerschap. Belvédère is namelĳk een erkend leerwerkbedrĳf en geeft door het aanbieden van een BBL-plaats
veel jongeren een kans om het vak in de praktĳk te leren.
Daarnaast geeft Belvédère één
van de Goudse statushouders
de kans om door middel van een
snuffelstage te achterhalen of
een nieuwe toekomst in de horeca voor hem is weggelegd. Het
restaurant is ook een actief ge-

bruiker van het vacatureplatform
gouda-werkt.nl en met succes.
Van Gelder: “Gouda Werkt is begin 2017 opgezet door de gemeente Gouda en bedrijvenvereniging Gouda Onderneemt. Het

platform biedt een overzicht van
Goudse bedrijven en toont beschikbare, lokale vacatures en
stageplaatsen.”
Gouda Werkt
Op de site zijn al 200 Goudse bedrijven aangesloten en honderden vacatures geplaatst, waarvan meer dan 10 procent tot
succesvolle matches heeft geleid. De website trekt meer dan
2.000 unieke bezoekers per
maand.

De Stemwĳzer proberen?
Dat kan via www.gouda.nl/
verkiezingen.

Proef met producten op afspraak op
donderdagavond
De gemeente start per 1 april een proef waarbĳ op donderdagavond een aantal producten van publiekszaken alleen op afspraak wordt verstrekt.
Het gaat om de volgende producten: buitenlandse brondocumenten inleveren, inschrijven vanuit het buitenland,
hervestiging vanuit het buitenland, vreemdeling- of vluchtelingpaspoort, geboorteaangifte, erkenning kind na geboorte,
registratie van een huwelijk/

partnerschap, overlijdensaangifte en briefadres aanvragen.
De reden van de proef, die tot
1 oktober duurt, is de lange
wachttijd op donderdagavond.
Door op afspraak te werken
voor de minst aangevraagde
producten, komt er een fysie-

ke balie vrij om het grote aantal aanvragen voor de meest
aangevraagde producten beter
te stroomlijnen. Voor een paspoort, rijbewijs of een uittreksel
blijft de vrije inloop op donderdagavond dan ook gewoon gelden.
Om een afspraak te maken voor
deze producten kunt u vanaf
nu terecht op www.gouda.nl/
afspraak of telefonisch via 14
0182.

Afvalscheiding in januari fors gestegen
Gouda is sinds 1 januari gestart met Afval scheiden Loont. De
positieve resultaten hiervan zĳn goed te zien in de scheidingsresultaten van januari. Met name de resultaten voor plastic,
blik en drankpakken (meer dan verdubbeld) en GFT (verdubbeld) zĳn opvallend. Restafval daalde met veertig procent.
In vergelijking met januari 2017 zijn de resultaten als volgt:
Textie: + 60%
Glas: + 22 %
Plastic, blik en drankpakken (PMD): + 270%

Vrĳe inloop overige dagen
blĳft!
Van maandag t/m vrijdag van
9.00 - 12.30 kunt u gebruik blijven maken van de vrije inloop.
Ook op donderdagavond kunt u
tussen 17.00 en 20.00 uur nog
steeds bij ons terecht voor het
aanvragen van een paspoort,
rijbewijs, VOG en veel meer.

Papier: + 10%
Groente, fruit en tuinafval (GFT): +100%
Grof restafval: + 5%
Restafval: - 40% (van ruim 1,2 miljoen kilo naar 0,8 miljoen kilo)

WoonWijzerWagen in de Vogelbuurt
Wilt u af van de tocht en nooit meer koude voeten hebben in
huis? Of wilt u liever zelf energie opwekken met bĳvoorbeeld
zonnepanelen?
Kom dan op zaterdag 24
maart naar de WoonWijzerWagen. Dit reizende filiaal van
de WoonWijzerWinkel staat
op verzoek van de gemeente van 10.00 tot 16.00 uur op
het Koekoekplein in de Vogelbuurt. Op deze dag vindt ook

de Opschoondag in de Vogelbuurt plaats.
In de WoonWijzerWagen kunt u
verschillende duurzame materialen en mogelijkheden bekij-

ken. Een onafhankelijk expert
vertelt u graag (gratis en vrijblijvend) welke oplossing voor
úw woning het meest geschikt
is. Wees er op tijd bij, want
de eerste twintig bezoekers
krijgen een ledlampje mee!
Kijk voor meer informatie op
www.maakgoudaduurzaam.nl/
vogelbuurt.

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 maandag 9 april tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

Wethouder Hilde Niezen (Duurzaamheid): “De scheidingsresultaten van Afval scheiden
Loont laten zien dat inwoners
hun scheidingsresultaat fors
verbeterd hebben. Goed voor
het milieu en goed voor hun
portemonnee, want wie minder restafval aanbiedt betaalt
ook minder afvalstoffenheffing.
Winst aan alle kanten dus. We
zetten dus grote stappen richting de 100 kilo restafval per
inwoner per jaar. Dit is mooi
duurzaamheidsnieuws.”

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomst in de
agenda staan:
www.gouda.nl/twitter

De gemeente en Cyclus werken
de komende tijd door om de inzamelvoorzieningen verder te
verbeteren en klachten te verminderen. Daarnaast gaat de
handhaving van Stadstoezicht
door om bijplaatsingen van afval tegen te gaan.

22 maart – wethouder Dijkstra: overhandiging Jubileummagazine Reumavereniging Gouda e.o.
22 maart – wethouder van Vugt:
opening van de Kamphuisen
siroopwafelfabriek
24 maart – burgemeester
Schoenmaker: opening nieuwe
pand IPA Nederland
24 maart – burgemeester
Schoenmaker: Landelijke Opschoondag
28 maart – burgemeester
Schoenmaker: opening restaurant Loeloe’s
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

www.gouda.nl/facebook
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Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Kattensingel
Werkzaamheden t/m 31 mei. Op
de volgende momenten is de Kattensingel helemaal afgesloten:
- 4 april van 6.00 uur t/m 9 april
6.00 uur.
- 13 april van 19.00 uur t/m 16 april
6.00 uur.
- 16 april van 6.00 uur t/m 20 april
19.00 uur geldt er eenrichtingsverkeer.
- 20 april van 19.00 uur t/m 23 april
6.00 uur.
Raam
Afgesloten van 23 april 2018 t/m 29
maart 2019 in één richting.
Jeruzalemstraat
Afgesloten t/m 23 maart.
Peperstraat
Afgesloten t/m 23 maart.
Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.
- Afgesloten t.h.v. de Gerard
Leeustraat t/m 14 juni.
Gansstraat
Afgesloten van 26 maart 8.00 uur
tot 28 maart 16.00 uur.
Kort Haarlem
Fluwensingel
Afgesloten op de volgende data:
- Van 25 maart 22.00 uur tot 26
maart 5.00 uur.
- Van 7 april 22.00 uur tot 9 april
5.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester Jamessingel nabĳ 1, het kappen van 2 bomen
t.b.v. tijdelijk busstation (08-032018);
Locatie aan het Vlinderpad, het
aanleggen van een voet-/fietsbrug
(07-03-2018);
Achterwillenseweg nabĳ 112,
het kappen van 6 bomen (01-022018);
Graaf Florisweg 80, het kappen
van een boom (08-03-2018);
Groeneweg 23, het wijzigen van
een dakterras (06-03-2018);
Kampenringweg 20, het kappen
van bomen, struikgewas en aan-
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leggen waterleiding (08-03-2018);
Markt 30, het intern verbouwen
van een pand (07-03-2018);
Nieuwe Parkerf 3, het plaatsen
van 2 dakkapellen (08-03-2018);
Pim Mulierlaan 4, het aanpassen
van de gevel van zink naar hout
(07-03-2018);
Raaigras 80, het plaatsen van een
dakkapel (06-03-2018);
Spieringstraat 17, 19 en 21, het
wijzigen van gevels (11-03-2018);
Tobbepad 4, het plaatsen van
zonnepanelen op het zwembaddak
(08-03-2018);
Vliegenstraat 2, het aanleggen
van een in-/uitrit (09-03-2018);
Vorstmanstraat 59, het kappen
van 2 bomen (05-03-2018);
Zwenkgras 57 en 59, het plaatsen
van een geschakelde dakkapel in
het voordakvlak (22-02-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Schoklandplantsoen 29 t/ 35 en
Terschellinglaan 10 t/m 26, het
bouwen van 13 woningen (12-032018);
Albrechtsveld 80, het kappen van
een boom aan de Ridder van Catsweg thv Albrechtsveld 80 (06-032018);
Bleulandweg 10, het kappen van
1 dode en 3 zieke bomen (12-032018);
Ericalaan 24, het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (12-032018);
Jan Luykenstraat 58, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (08-032018);
Kleiwegstraat 31 en 33, het wijzigen van de voorgevel (08-032018);
Lange Tiendeweg 54, het verbouwen/vergroten van de woning,
gemeentelijk monument (12-032018);
Lĳsterbesstraat 5, het kappen
van een boom (06-03-2018);
Oosthoef 7-9, het kappen van 7
bomen (08-03-2018);
Ridder van Catsweg 93, het kappen van twee bomen (02-03-2018);
Karnemelksloot 22, het vergroten
van de bestaande dakkapellen,
rijksmonument (12-03-2018).
Verlenging beslistermĳn
Hoge Gouwe 65, het wijzigen van
de kantoorfunctie in woonfunctie
(09-03-2018);
Marga Klompéstraat 29, het uitbreiden van de vlonder en het bouwen van een overkapping en berging (06-03-2018).

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 Bouwen 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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw
mening kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling

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.
Arzi, A. / Geboren: 02-07-1995 /
Vrijheidslaan 189 / Datum vertrek:
26-02-2018
Mutlu, S. / Geboren: 01-01-1966 /
Dr. Leydsstraat 4 / Datum vertrek:
26-02-2018
Chmiel, K.K. / Geboren: 05-101995 / Roemer Visscherstraat 14 /
Datum vertrek: 27-02-2018
Lahrach, I. / Geboren: 12-10-1990
/ Sonatepad 26 / Datum vertrek:
28-02-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Subsidieregeling uitbreiding voorschoolse
educatie
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 13 maart 2018 de
Subsidieregeling uitbreiding voorschoolse educatie hebben vastgesteld. Zij hebben het, bij deze
subsidieregeling behorende, subsidieplafond 2018 vastgesteld op
een bedrag van € 325.000,00. De
wethouder Onderwijs is gemandateerd om dit plafond zo nodig te
verhogen en bekend te maken. De
subsidieregeling is kosteloos in te
zien bij het klantcontactcentrum in
het Huis van de Stad (tel. 14 0182).

Subsidieregeling
‘Gezond in Gouda 2018’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 maart
2018 de subsidieregeling ‘Gezond
in Gouda 2018’ hebben vastgesteld. Met deze subsidieregeling

worden activiteiten ter voorkoming of vermindering van bepaalde gezondheidsproblemen gesubsidieerd. De subsidieregeling en
het bijbehorende aanvraagformulier kunt u vinden op www.gouda.
nl/subsidieloket. De subsidieregeling is tevens in te zien bij Services
in het Huis van de Stad.
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met het Klant contact
Centrum van de gemeente Gouda
via tel. 14 0182.

Melding Besluit lozen
buiten inrichtingen
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
melding voor het Besluit lozen buiten inrichtingen is ontvangen voor
het lozen van grondwater in een
schoonwaterriool op de locaties
Hazelaarlaan en Simon van der
Steltlaan in Gouda. Voor het lozen
van grondwater anders dan vanuit
een inrichting, is een vergunning
niet altijd nodig. In die gevallen kan
worden volstaan met een melding
van de activiteiten.
Tegen deze melding kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter
inzage. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met het
Team Vergunningen milieu van de
ODMH, via info@odmh.nl of via tel.
(088) 54 50 471.

Ontheffing Geluid
APV Spoorlijn GoudaGoverwelle
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
ontheffing is verleend van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder, in verband met werkzaamheden aan het spoor in Gouda. De
werkzaamheden vinden plaats (ook
gedurende de avond- en nachtperiode) op 12 dagen in de periode
van 8 april 2018 tot 14 mei 2018.
Dit besluit is geregistreerd onder
kenmerk 2018043893.

dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet
ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van
dit besluit en de motivering van de
bezwaren 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 bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn
voor het indienen van een bezwaar
start op 8 maart 2018 en bedraagt
6 weken.
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 elek-

tronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid, lucht, ecologie en veiligheid
van de ODMH, via info@odmh.nl of
via tel. (088) 54 50 000.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Magicers.nl, locatie Lange Groenendaal 82 te Gouda voor het organiseren van spellenavonden.
(verzonden 08-03-2018);
Herfst Banketbakkerĳ VOF, locatie Lange Tiendeweg 43 te Gouda voor het uitoefenen van een
horeca-inrichting. (verzonden 0803-2018).
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.

Foto: VVV Gouda
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Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen

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 om-

schrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet
niet uw bezwaarschrift 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.

