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Nieuws
18 april 2018

Gemeente Gouda
Leerlingen Carmel College bezoeken
Altermij tijdens Kom binnen bij Bedrijven

Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak
in uw woning. Goede sloten zĳn helaas niet goedkoop. De gemeente Gouda heeft daarom een aantrekkelĳke subsidieregeling. De regeling is opengesteld voor alle eigenaren van een
koopwoning in Gouda.

Vorige week vond Kom binnen
bij Bedrijven plaats. Verschillende bedrijven en organisaties in
het Groene Hart zette hun deuren open om op een laagdrempelige manier kennis te maken
met bezoekers en potentiële
nieuwe werknemers. Elf VMBO-

Heeft u geen nieuw voordeurslot
nodig? De regeling geldt ook
voor raamboompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen,
alarmsystemen,
secu-strips, rolluiken en beveiligingscamera’s etc.
Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor

teruggave van de helft van de gemaakte kosten voor de aanschaf
van en aanbrengen van inbraakwerende materialen. Deze materialen moeten zijn aangebracht
door een PKVW of BORG-gecertificeerd bedrijf. De teruggave
bedraagt maximaal 250 euro per
woning. U declareert achteraf de
gemaakte kosten.
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Nieuwe huissloten nodig? Ontvang nu
50 procent subsidie!

leerlingen en twee docenten
van het Carmel College bezochten daarom Altermij-De Gouwe.
Het bedrijf heeft al twee keer
eerder meegedaan en wilde
graag meer contact met het
onderwijs. Vanuit Altermij was

er vooral interesse voor jonge mensen met een technische
opleiding. De leerlingen werden enthousiast ontvangen en
tijdens hun bezoek vergezeld
door wethouder Tetteroo.

Wilt u gebruik maken van deze
subsidie? Ga naar www.gouda.
nl/inbraakwerendemaatregelen
voor meer informatie. Deze actie is geldig zolang de voorraad
strekt.

Korting dankzij de
Rotterdampas
Heeft u al een Rotterdampas? De pas waarmee Gouwenaars
gebruik kunnen maken van een aanbod van leuke activiteiten,
gratis of met korting. Jaarlĳks zĳn er meer dan 750 acties. Dat
is veel plezier voor weinig geld! Denk maar aan de Rotterdamse toppers zoals Diergaarde Blĳdorp, de Euromast of Spido.
Gouwenaars kunnen de pas
online met DigiD op www.
rotterdampas.nl bestellen of

verlengen tegen het gezinstarief van €60,- (volwassene) en
€12,50 (kind 4 t/m 17 jaar). U

krijgt de pas, samen met de
jaargids en het seizoenmagazine binnen vijf werkdagen
thuisgestuurd. Het pasjaar is
gestart op 1 maart 2018 en
loopt tot 1 maart 2019.

V.l.n.r.: Liëlle Holman (projectleider), wethouder Rogier Tetteroo, Maya Ramdaras (projectleider) en
Mark Slappendel, directeur van Altermij.

Afval scheiden nog makkelijker
dankzij Cyclus app
Afval scheiden is best makkelĳk, maar soms zĳn er toch
vragen zoals: mogen kattenbakkorrels bĳ het gft? Horen
chipszakken nu bĳ het restafval of toch bĳ het plastic? Dankzĳ
de app van Cyclus kunt u de antwoorden op dit soort vragen
gemakkelĳk vinden.

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 gratis app is beschikbaar
voor iOS en Android en bevat
praktische afvalinformatie (wat
hoort bij wat) en het ophaalschema. Ook kunt u een melding instellen zodat u altijd op
de hoogte bent wanneer wat
wordt opgehaald. Natuurlijk
kunt u de afvalkalender ook
bekijken via www.cyclusnv.nl.

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 14 mei tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor

Gemeenteraad stelt zich voor

Ahmed El Haddaoui
(PvdA)
“Mijn naam is Ahmed El Haddaoui, 50 jaar en sinds 1992
woonachtig in Gouda. Ik ben
getrouwd en vader van 3 kinderen en werkzaam bij Jeugdbescherming West. In Marokko heb ik rechten gestudeerd.

In Nederland heb ik mij laten
omscholen in het maatschappelijk werk, waarin ik nu 22 jaar
werkzaam ben. In mijn vrije tijd
lees en wandel ik graag, kijk
naar documentaires en volg intensief het nieuws. Daarnaast
doe ik al mijn hele leven vrijwilligerswerk bij organisaties
die de belangen van kwetsbare
groepen behartigen. Mijn streven is altijd om bruggen te bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dit heeft mij ook
gemotiveerd om de politiek in
te gaan nu onze stad meer dan
ooit verbinding en saamhorigheid nodig heeft, om Gouda veilig, leefbaar en duurzaam te maken. Een stad waarin tolerantie,
acceptatie en wederzijds respect voorop staan.”

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Frederiek van Renen (VVD)
“Mijn naam is Frederiek van Renen en ik woon samen met mijn
partner en mijn dochter in het
centrum van de stad. De liberale uitgangspunten spreken mij al
vanaf jonge leeftijd aan. De vrijheid en de ontwikkeling van het
individu zijn beginselen waar ik

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomst in de
agenda staan:
19 april – burgemeester Schoenmaker: stadsdebat religieuze or-

thodoxie
20 april – wethouder Dijkstra:
landelijke longfibrosepatiëntenvereniging
20 april – wethouder Dijkstra:
opening nieuwe pand Atelier De
Zwaan
23 april – wethouder Dijkstra:
overhandiging jubileummagazine
Reumavereniging Gouda
24 april – wethouder Dijkstra:
leggen 16 Stolpersteine
26 april – college van B en W:
Lintjesregen
27 april – burgemeester Schoenmaker: Koningsdag
27 april – burgemeester Schoenmaker en wethouder Niezen:
opening Erasmusplein
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

De komende weken kunt u hier kennismaken met enkele raadsleden.

mij zeer in kan vinden. Vandaar
mijn keuze voor de VVD.
De parkeergelegenheid in met
name het centrum van de stad
en de cohesie tussen de diverse
wijken zijn punten die ik graag
wil verbeteren. Zowel het parkeerprobleem zelf, maar ook het
effect hiervan op de uitstraling
van de stad, kan hierdoor aanzienlijk verbeterd worden. Daarnaast is het mooi als er nog
meer mensen met een uitkering
aan het werk gaan. De ligging
van de stad, in combinatie met
het historische centrum, maken
onze stad zeer geliefd. Hopelijk
kunnen we door goede investeringen zorgen dat er nog meer
mensen, zowel toeristen als potentiële inwoners, onze mooie
stad zullen ontdekken. En er net
zo van houden als ik.”
www.gouda.nl

Mieke Kars (D66)
“Ik ben Mieke Kars. Met dank
aan de 337 voorkeurstemmen
zit ik namens D66 in de Goudse
raad. Mijn drive is om een
mooier Gouda te maken. Ik wil
later aan mijn kinderen kunnen
uitleggen dat in mijn handelen
een balans is tussen wat goed

@gemeentegouda

is voor de aarde, goed voor
de mensen en goed voor onze
welvaart. Daarnaast vind ik het
belangrijk dat ons dagelijks
leven en de politieke praktijk
dichterbij elkaar komen. Ik wil
uw stem vertalen naar beleid
en besluiten die daadwerkelijk
bijdragen
aan
structurele
oplossingen voor u en de stad.
Tijdens de campagne heb ik
mij ingezet voor een duurzaam,
actief en aantrekkelijk Gouda.
Ik heb veel zin om mij hiervoor
de komende vier jaar in te
zetten.”

gemeentegouda

gemeentegouda

Gemeente Gouda

Bekendmakingen
18 april 2018

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 10 april 2018
onder meer het volgende besluit
genomen:
Kortere wachtlĳst voor beschermd wonen
Het project Gewoon Thuis in
Midden-Holland heeft een flinke slag gemaakt: sinds 2016 wonen steeds meer inwoners met
een (ernstige) psychische kwetsbaarheid langer thuis. Ook worden
zij geholpen om eerder zelfstandig in hun eigen woning te wonen
in plaats van in een beschermde
woonvorm. Hierdoor is de wachtlijst voor beschermd wonen verder
teruggebracht. Dit betekent wel
dat lokaal meer intensieve hulp
nodig is voor inwoners, die anders
beschermd zouden wonen. Het
college besluit hoe de bekostiging
hiervoor over de regiogemeenten
wordt verdeeld.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Achter de Vismarkt, aanwijzing
van een oplaadlocatie voor elektrische voertuigen;
Koningin Wilhelminaweg, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Krugerlaan, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats;
Oosthoef, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
P.C. Bothstraat, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 19 april t/m 30 mei
2018. 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.
De Raam
Afgesloten in één richting vanaf 30
april t/m 29 maart 2019.
Peperstraat
Afgesloten tot 26 april 15.00 uur.
Nieuwe Haven
Afgesloten van 7 mei 9.00 t/m 8
mei 16.00 uur.
Geuzenstraat
Afgesloten tot 20 april 15.00 uur.
Lage Gouwe, Oosthaven, Westhaven en Hoge Gouwe
Tussen 1 mei 9.00 en 30 mei 15.00
uur vinden snoeiwerkzaamheden
plaats en zijn er afsluitingen. De
werkzaamheden vinden gefaseerd

plaats.
Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei i.v.m.
werkzaamheden.
- Afgesloten t.h.v. de Gerard
Leeustraat t/m 14 juni.
Kort Haarlem
Burg. Martenssingel
Tot 25 april 15.00 uur zijn er werkzaamheden i.v.m. het snoeien van
bomen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Goejanverwelledĳk
- Afgesloten op 18 april tot 17.00
uur.
- Afgesloten op 19 april van 9.00
tot 16.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Achterwillenseweg 136a, het
bouwen van een garage en het
plaatsen van zonnepanelen (0604-2018);
Antwerpseweg 1, het verbouwen
van het pand tot bijeenkomstruimte (05-04-2018);
Bilderdĳkstraat 8, het realiseren van een nokverhoging (04-042018);
Componistenlaan 72, het plaatsen van een dakopbouw (09-042018);
Domela Nieuwenhuisstraat 34,
het aanleggen van een parkeerplaats (08-04-2018);
Goudseweg 30, het realiseren van
een kookstudio in huiselijke sferen
(05-04-2018);
Gravestein 6, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
(09-04-2018);
Harderwĳkweg 3, het verbouwen van een kantoorpand (09-042018);
Hoge Gouwe 69, het uitvoeren
van onderhoud aan het dak + het
aanbrengen van zonnepanelen,
rijksmonument (04-04-2018);
Nĳverheidsstraat 57, het verbouwen van de woning tot 5 studio's
(05-04-2018);
Rossinistraat 80, het plaatsen
van een dakopbouw (09-04-2018);
Van Beverninghlaan 30, het verbouwen van het pand, gemeentelijk monument (02-04-2018);
Wethouder Venteweg 123, het
realiseren van een uitbouw op de
bestaande uitbouw (04-04-2018);
Wethouder Venteweg 169, het
realiseren van diverse wijzigingen
in voortuin (09-04-2018);
Willem Barentszlaan 36, het
brandveilig gebruiken van een
pand (28-03-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Burgemeester Jamessingel nabĳ 1, het kappen van 1 boom t.b.v.
tijdelijk busstation (05-04-2018);
Oosthaven tegenover 13, het
aanbrengen van een trapleuning
(06-04-2018);
Pepermolenerf tussen nr. 16 en
18 en op de hoek Snuifmolenerf
en Middenmolenlaan, het kappen van 2 bomen (27-03-2018);
Walvisstraat, het wijzigen van de

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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening
kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling of schriftelĳk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevings-

dek sloof van de kademuur (0604-2018);
Fluwelensingel 53, het vervangen
van kozijnen (05-04-2018);
Keizerstraat 79 en 81, het samenvoegen van 2 panden, gemeentelijk monument (04-04-2018);
Krugerlaan 110, het kappen van
een boom (09-04-2018);
Pĳnboomweg 30, het plaatsen
van een dakopbouw (09-04-2018);
Raaigras 80, het plaatsen van een
dakkapel (09-04-2018);
Venkelgaarde 1, het kappen van
2 bomen (29-03-2018);
Waterkers 70, het vervangen van
de dakkapel (04-04-2018);
Wethouder Venteweg 190, het
realiseren van een aanbouw (0904-2018).
Verlenging beslistermĳn
Achterwillenseweg 128a, het uitbreiden van de woning (05-042018);
Achterwillenseweg nabĳ 112,
het kappen van 6 bomen (23-032018).

Vervangen speelvoorzieningen 2018
Kinderen in Gouda moeten veilig en onbezorgd kunnen spelen. Jaarlijks vervangen we daarom op een aantal speelplekken
de versleten speeltoestellen door
nieuwe vergelijkbare toestellen.
Op de volgende speelplekken
worden in 2018 de toestellen vervangen:

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenkalender
2018
De burgemeester heeft op 4 april
2018 de definitieve evenementenkalender voor 2018 vastgesteld. In
deze kalender staan de grote evenementen voor het komende jaar
vermeld. Voor deze evenementen
is nog geen vergunning verleend,

Groenhovenpark, Speelmoleneiland, ’t Groene eiland, Marco
Pololaan, Jacob van Lennepkade (Westerschool), Vossenburchkade/Burgvlietkade, t Grote
Lot/Steinse Groen.
Meer informatie
Wilt u weten wat er op de speelplekken gaat veranderen? Bekijk
dan www.gouda.nl/speelplekken.
De plannen voor de speeltoestellen liggen van 18 april t/m 30 mei
2018 ter inzage bij de balie in het
Huis van de Stad.

Mandaatbesluit
Burgemeester en wethouders
hebben in hun vergadering van
10 april 2018 besloten om mandaat te verlenen aan elk afdelingshoofd om namens het college te beslissen op verzoeken om
inzage in persoonsgegevens die
de gemeente verwerkt. Het besluit ligt gedurende zes weken ter
inzage in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 te
Gouda.

Kennisgeving
ontheffing geluid
APV/Bb Ontheffing spoor Gouda nanachten en voornachten
De Omgevingsdienst MiddenHolland (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 gedurende 8 avonden en
nachten plaats tussen 23.00 uur
en 7.00 uur in de periode van 3
juni 2018 tot 20 juni 2018. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2018071136.
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.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
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 4 april 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 elektronische 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 tel. 088-54 50 000.

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

de trajecten daarvoor zijn ingezet.
Verleende vergunningen zullen op
de gebruikelijke wijze bekend gemaakt worden. De evenementenkalender is ook terug te vinden op
www.gouda.nl.
Voor informatie over de evenementenkalender kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en
Wijken, team Bijzondere Wetten via
140182 of evenementen@gouda.nl.

Foto: VVV Gouda
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Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Naam evenement

Datum evenement

Locatie

Kaasmarkt

5 april t/m 30 augustus

Markt

Hart van Oranje 2018

26 april

Markt

Koningsdag op de Markt

27 april

Markt

Oranjeboulevard

27 april

Raam / Bogen

Koningsdag vrijmarkt

27 april

Goverwelle

Goudse Keramiekdagen

10 en 11 mei

Markt

Goudse Jeugdavondvierdaagse

15 t/m 18 mei

Parkeerterrein Klein Amerika en wandelroutes door gehele stad

Riverdale festival

26 mei

GoudAsfalt

Goudse Hofstedendagen

26 en 27 mei

Bloemendaalseweg / Ridder van Catsweg

Gouda Beach Experience

8 t/m 11 juni

Markt

Culturele week Roze Jaar

18 t/m 24 juni

Gehele centrum

Roze Zaterdag

23 juni

Gehele centrum

Houtmansplantsoenconcerten

24 juni t/m 26 augustus

Houtmansplantsoen

Slotfeest kaasmarkt/Sensation Kaas

30 en 31 augustus

Markt

Culifeest Gouda

6 t/m 9 september

GoudAsfalt

Singelloop

14 september

Markt / binnenstad / singels

Kermis

25 t/m 30 september

Markt, Achter de Waag, Agnietenstraat

Zotte Zaterdag

20 oktober

Gehele centrum

Sinterklaasintocht

17 november

Gehele centrum

Gouda bij Kaarslicht

14 december

Markt

Goudse IJsbaan

19 december t/m 13 januari 2019

Markt

dienst 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

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.

