Gemeente Gouda
Nieuws 9 september 2015

Vrijwilligers gezocht voor
Nationale Ouderendag
In contact met het college

Help ook mee om wensen van ouderen in vervulling te laten gaan!
Elk jaar wordt op de eerste vrĳdag van oktober De Nationale Ouderendag georganiseerd. De ouderen hebben een leuke dag en vrĳwilligers van jong en oud ontmoeten elkaar.

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.
Collegeagenda
Het college heeft in september
onder andere de volgende afspraken op de agenda staan:
11 september - wethouder Bergman: openingsavond Open Monumentendag.
16 september - college: Miljoenenontbijt.
17 september - burgemeester
Schoenmaker: Veiligheidsavond
Gouda West.
18 september - wethouder Werger: opening Vrijwilligersmarkt.
19 september - burgemeester
Schoenmaker: Jubileum Volkstuinvereniging Nieuw Leven.
College Ontmoet
Vrijwel iedere dinsdagmiddag bezoekt het college een organisatie, vereniging of bedrijf in Gouda
voor een nadere kennismaking.
Op 15 september bezoeken bur-

Enthousiast?
Wil jij helpen om deze wensen in
vervulling te laten gaan? Kijk dan
voor meer informatie over deze
of andere vrijwilligersfuncties op
de vacaturebank van het VrijwilligersInformatiePunt via de website www.gouda.nl/vip.

gemeester en wethouders speeltuinvereniging Korte Akkeren.
Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 17 september van 18.00 tot 19.00 uur
klaar voor uw vragen in het Nelson Mandela Centrum, (spreekkamer 1.5.07).
Twitter spreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid
en Verkeer)? Op dinsdagmiddag
22 september kunt u van 13.30 tot
14.30 uur vragen 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.

Het Gouds comité NOD organiseert op vrijdag 2 oktober voor
de tweede keer deze wensendag
voor ouderen. We hebben weer
heel veel leuke en zeer verschillende wensen binnengekregen.

Nieuwe Goudse gemeentegids
vanaf nu gratis af te halen
Zoekt u informatie over de gemeente Gouda of wilt u een adres
weten van een vereniging of instelling? Dan kunt u nu gratis een
gedrukt exemplaar ophalen van de Gemeentegids 2015/2016.
In de gids staat onder andere informatie over veelgezochte producten en diensten, de gemeenteraad, het college, de historie
van de stad, een stratengids en
een uitgebreid hoofdstuk over
zorg en (financiële) ondersteuning
in Gouda.
U kunt de gemeentegids tijdens
openingstijden afhalen bij:
- Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1
- Bibliotheek Gouda,

Klein Amerika 20
- Centrum voor Jeugd en Gezin,
Constantijn Huygensstraat 121
- Centrum voor Jeugd en Gezin,
Wilsonplein 2
- Mozaïek Wonen, Bachstraat 1
- Groenhovenbad, Tobbepad 4
- Inloophuis Domino,
Oosthaven 31
Fotowedstrĳd
Gouwenaars konden hun mooiste
foto insturen en kans maken op
een plaats in de gemeentegids of

zelfs op de omslag. We hebben
een tiental mooie foto’s in de gemeentegids geplaatst.
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Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 9 september worden o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende raadsbijeenkomst
• Verkenning:
Zuidelijk Stationsgebied
• Verkenning: Leerlingvervoer
• Bespreking Consultatie vernieuwde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling “Regio
Midden-Holland, de nieuwe regio”
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.

UWV op
17 september
gesloten
Het UWV WERKbedrijf MiddenHolland in het Huis van de Stad,
is gesloten op donderdag 17 september. Het UWV is wel telefonisch bereikbaar via tel. 09009294.

Duurzaam
Omdat steeds meer mensen internet gebruiken, is de gemeente gestopt met de huis-aan-huis
bezorging. Dat bespaart geld en
het scheelt een hoop papier en
dus bomen. Zo wordt Gouda
steeds duurzamer.
Online gemeentegids
U kunt ook op internet door de
nieuwe gids heen bladeren en
zoeken. Kijk daarvoor op www.
gouda.nl/gemeentegids.

Woonvisie Gouda: aangenaam wonen voor iedereen
De woningmarkt is continue aan het veranderen. Het gemeentelĳke
woonbeleid moet hierop inspelen om te zorgen dat er voor iedereen een passende woning is. In samenwerking met vele betrokkenen heeft het college een woonvisie voor vĳf jaar opgesteld.

Burgemeester en wethouders zĳn afgelopen week op bezoek
geweest bĳ Begraafplaats en Crematorium Ĳsselhof. Daar
kregen zĳ een rondleiding over de nieuwe natuurbegraafplaats.

Deze visie gaat na een reactie
van belanghebbenden voor definitieve besluitvorming naar de
gemeenteraad. Woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorginstellingen, woonconsumentenorganisaties
en

wijkteams: iedereen die als organisatie of inwoner betrokken is
bij wonen in Gouda heeft meegewerkt aan de Goudse woonvisie
voor de periode 2015 tot en met
2019.

Aangename woonstad
Gouda wil een aangename woonstad zijn voor iedereen, nu en in
de toekomst, door haar unieke woonkwaliteit te koesteren en
waar mogelijk te versterken. Gezamenlijk is gekomen tot vijf centrale woonthema’s voor de komende jaren:
• Een prettig woon- en
leefklimaat voor alle inwoners

• Kwaliteit van bestaande woningen
• Betaalbare woningen voor
iedereen
• Bouwtempo omhoog
• Zelfstandig wonen van
kwetsbaren
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over
Woonvisie Gouda en de vijf woonthema’s op www.gouda.nl/
woonvisie.

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op woensdag 16 september 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) 58
91 97 of e-mail: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Debat: Zuidelĳk Stationsgebied
Om in het kader van de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied een volgende stap te
kunnen zetten wordt de raad gevraagd een aantal besluiten te nemen. Allereerst om het busstation
te handhaven op de huidige locatie. Ten tweede om in samenwerking met oa het Bewonersinitiatief
Zuidelijk Stationgebied het scena-

worden ingetrokken en de Verordening leerlingenvervoer Gouda
2015 dient te worden vastgesteld.
Presentatie:
Schuldenpositie (ca. 21.30 uur)
Middels een presentatie wordt de
raad geïnformeerd over de uitkomsten van een onderzoek dat is uitgevoerd naar de schuldpositie van
Gouda. Het onderzoek is uitgevoerd door een student publiek
management aan de Universiteit
van Utrecht als afstudeeropdracht.

rio genaamd “busstation in zuid
en fietsenstalling combineren met
stationsgebouw” verder uit te werken. Tot slot dient er een besluit
te worden genomen over de financiering van dit project.
Debat: Maatschappelĳke
vergroening (ca. 21.30 uur)
De voorzitter van de werkgroep
Vergroeningsagenda Gouda biedt
de raad een voorstel aan waarin voorstellen worden gedaan om
Gouda nog duurzamer te maken.
Aangezien dit onderwerp alle inwoners aangaat wordt niet alleen
de raad maar de gehele stad uitgenodigd input voor deze vergroeningsagenda te leveren.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Debat: Leerlingenvervoer
De Verordening leerlingenvervoer

Voor alle bovenstaande onderwerpen worden belangstellenden van
harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
Sluiting
Op woensdag 30 september komt
de raad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.
Gouda dient te worden aangepast
zodat deze strookt met de wetgeving Passend onderwijs zoals is
ingegaan op 1 augustus 2014 en

aanvullende wetswijzigingen die
in werking treden met ingang van
1 augustus 2015. Met de nieuwe
verordening wordt beoogd een

structurele bezuiniging op de kosten van leerlingenvervoer te realiseren van € 60.000 op jaarbasis.
De huidige verordening dient te
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Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
• Dubbele Buurt, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
• Groenhovenweg,
aanwijzing
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
• Ronsseweg, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
• Symfoniehof, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats
• Volmolenhof, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 9 september 2015 tot
en met 20 oktober 2015. Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Schielands Hoge Zeedĳk
Afgesloten op de aansluiting met
de Rotterdamseweg van 21 tot 27
september.
Binnenstad
Kuiperstraat
• Afgesloten vanaf de Raam t/m de
Keizerstraat tot 11 september.
• Afgesloten tussen de Keizerstraat
en de Peperstraat van 11 september t/m 18 december.

Wĳdepoort
Afgesloten tot 11 september.
Goudse Poort
Burg. van Reenensingel
Afgesloten op de splitsing met de
Tielweg t/m 25 september.
Goverwelle
Verdistraat
Afgesloten tot 16 oktober.
Korte Akkeren
Rotterdamseweg
Afgesloten op 25 en 26 september
tussen de Kanaaldijk en de Koningin Wilhelminaweg.
Wachtelbrug
Afgesloten van 14 september t/m
20 november.
Kort Haarlem
Burgemeester Martenssingel
Afgesloten tussen de Karnemelksloot en de Dutoitstraat tot 21
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
op de kruising van het Regen-

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-

tesseplantsoen en de Kleiweg,
het kappen van een boom en het
aanbrengen van fiets en aanlegvoorziening (26-08-2015);
Bloemendaalseweg 48 1, het
kappen van 3 stuks bomen (2708-2015);
Deborah Hoeve 36, het plaatsen
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (26-08-2015);
Goejanverwelledĳk 24, het uitbreiden van de woning met een
garage en een bijkeuken (01-092015);
Kattensingel 2-3, het realiseren
van een gesloten portaal dmv glazen deuren (28-08-2015);
Minderbroederssteeg 12, het
aanbrengen van dakisolatie en
aanvullen dakpannen garage (2908-2015);
Strausserf 10, het realiseren van
een aanbouw op de 2e verdieping
(01-09-2015);
Vlietpolderstraat 18, het vervangen van het kozijn in de voorgevel
(29-08-2015);
Wilhelmina van Pruisenlaan 294,
het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde (28-08-2015).

via tel. 14 0182

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

van der Luit, D. / geboren 15-071981 / Groeneweg 8 / datum vertrek 13-08-2015;
Ainashe, S. / geboren 20-09-1982
/ Turfsingel 44 g / datum vertrek
18-08-2015;
Ouaissa,S. / geboren 18-05-1989
/ Dunantsingel 82 / datum vertrek
18-08-2015;
Hayati, O. / geboren 05-08-1981
/ Dunantsingel 82 / datum vertrek
18-08-2015.

Verleende
omgevingsvergunningen
Bloemendaalseweg 48 1, het
kappen van 3 stuks bomen (2808-2015);
Gravestein 19, het kappen van 2
bomen (26-08-2015);
Kazernestraat 12 t/m 42 en 56
t/m 88, het vervangen en verbreden van de pergola (28-08-2015).
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

Verlenging beslistermĳn
Regentesseplantsoen, het uitbreiden van een bestaande steiger
(02-09-2015).

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.

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).

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
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Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Vereniging de Nationale Goudse
Singelloop voor het houden van
de Nationale Singelloop 2015.
Tijdstip: Vrijdag 11 september
2015 van 18.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: start en finish op de Markt.
Afgesloten wegen: Westelijke rijbaan langs de Markt, Hoogstraat, Kleiweg, Kattensingel, Crabethstraat, Stationsplein tussen de
Crabethstraat en het Van Bergen
IJzendoornpark, Van Bergen IJzendoornpark, Van Beveninghlaan,
Van Swietenstraat, Regentesseplantsoen tot de Herpstraat, Herpstraat, Nieuwehaven tot de Lange
Dwarsstraat, Lange Dwarsstraat,
Turfmarkt (noordelijke rijbaan) tussen de Lange Dwarsstraat en de
Kleiweg, Naaierstraat, Blauwstraat
en Korte Groenendaal.
Vergunning verleend op:
1 september 2015
Verzenddatum vergunning:
3 september 2015

zenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Verleende
vergunningen
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
De heer C.Caloski en mevrouw
M.Koopman voor het plaatsen
van een zitbank/plantenbak rondom bestaande boombak.
Locatie: Achter de Vismarkt 19.
Vergunning verleend op:
2 september 2015
Verzenddatum vergunning:
2 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).

De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

U kunt de verleende vergunning
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de ver-

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.

