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Gemeente Gouda

Nieuw college aan de slag
Gouda heeft een nieuw college. Zes wethouders zĳn afgelopen woensdag geïnstalleerd door
de gemeenteraad. Voor de periode tot aan de komende verkiezingen is overeengekomen een
zakencoalitie te vormen.

De Ark en kinderdagcentrum
Bloemendaal onder één dak

Vanavond in de
gemeenteraad

De Zmlk-school De Ark en kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep gaan zich vanaf de zomer
2018 gezamenlĳk huisvesten in het gebouw aan de Clematislaan 2. Hiermee is een langlopende herhuisvestingsvraag opgelost.

Woensdagavond 12 oktober
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Het gebouw is nu nog eigendom van het Driestar College,
dat op termijn gaat verhuizen
naar een nieuwbouwlocatie
aan het Ronsseplein. Naar verwachting kan het pand aan de
Clematislaan in augustus 2018
in gebruik genomen worden.

Van links naar rechts: Jan-Willem van Gelder (CDA), Daphne Bergman (D66), Corine Dijkstra
(ChristenUnie), burgemeester Milo Schoenmaker, Hilde Niezen (GroenLinks), Rogier Tetteroo (PvdA)
en Jan de Laat (Gouda Positief).
In het college nemen wethouders plaats van D66, PvdA,
Gouda Positief, ChristenUnie,
CDA en GroenLinks. De SGP
ondersteunt de coalitie en weet
zich in het college vertegenwoordigd door de wethouders

van ChristenUnie en CDA.
Actieprogramma
De plannen voor deze collegeperiode bestaan uit een actieprogramma met een beperkt
aantal punten en zijn aanvul-

lend op het coalitieakkoord
‘Gouda daagt uit’ en de eerder
aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020.
Meer informatie kunt u lezen op
www.gouda.nl/college.

Portefeuille- en projectenverdeling
Milo Schoenmaker
• Algemeen bestuurlijke
en juridische zaken
• Publiekszaken
• Openbare orde en veiligheid
• Regionale samenwerking
• Communicatie
projecten:
• Azc (samen met wethouders
Van Gelder en Niezen)
• Visie regionale
samenwerking (samen
met wethouders Dijkstra
en Bergman)
• Gouda 2020 (samen
met wethouders Van
Gelder en De Laat)
Daphne Bergman
• Binnenstad (o.a. economie)
• Stadsmarketing, recreatie
en toerisme
• Cultuur, erfgoed en
monumenten
• Vastgoed
• Onderwijs
• Woonwagens
• BWT
projecten:
• Zuidelijk stationsgebied
(samen met wethouder
Niezen)
• Visie regionale
samenwerking (samen met
burgemeester Schoenmaker
en wethouder Dijkstra)
• Goudasfalt (samen met
wethouder Van Gelder)

Rogier Tetteroo
• Ruimtelijke ordening en
strategisch grondbeleid
• Wonen en wijkontwikkeling
• Sociale zaken en
werkgelegenheid
(Participatiewet,
armoedebeleid en
schuldhulpverlening)

Jan-Willem van Gelder
• Burgerparticipatie en
burgerinitiatieven
• Burgerschap en integratie
• Strategisch
communicatiebeleid
• Sport
• Aansluiting onderwijs
en arbeidsmarkt
• SROI

projecten:
• Westergouwe (samen met
wethouder De Laat)
• Middenwillens
• Spoorzone noord (samen
met wethouder De Laat)
Jan de Laat
• Financiën, belastingen
en grondzaken
• Personeel en bedrijfsvoering
(incl. ICT)
• Economie (vestigingsklimaat
en grotere bedrijven)
projecten:
• Westergouwe (samen met
wethouder Tetteroo)
• Spoorzone noord (samen
met wethouder Tetteroo)
• Gouda 2020 (samen met
burgemeester Schoenmaker
en wethouder Van Gelder)
Corine Dĳkstra
• Wmo, incl. beschermd wonen
en maatschappelijke opvang
• Jeugd en welzijn
• Publieke gezondheid
• Vernieuwing sociaal domein

projecten:
• Azc (samen met
burgemeester Schoenmaker
en wethouder Niezen)
• Werkprogramma ‘kracht
van de samenleving’
• Gouda 2020 (samen met
burgemeester Schoenmaker
en wethouder De Laat)
• Goudasfalt (samen met
wethouder Bergman)
Hilde Niezen
• Stedelijk beheer
• Verkeer, vervoer en parkeren
• Duurzaamheid, milieu
en dierenwelzijn
projecten:
• Zuidelijk stationsgebied
(samen met wethouder
Bergman)
• Azc (samen met
burgemeester Schoenmaker
en wethouder Van Gelder)

projecten:
• Visie regionale samenwerking
(samen met burgemeester
Schoenmaker en
wethouder Bergman)

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

Gezamenlĳke huisvesting
De Ark is al een groot aantal
jaren op zoek naar een locatie om samen met kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG Groep nieuwbouw
te realiseren. Nadat de laatste plannen waren afgeblazen,
om de PWA-Kazerne voor hun
beide en voor een islamitisch
centrum te verbouwen, heeft
een meerderheid van de gemeenteraad aan het college
verzocht zich maximaal in te
spannen om een locatie te vinden voor gezamenlijke huis-

vesting van De Ark en het kinderdagcentrum.
Met Clematislaan 2 is deze locatie gevonden. Het schoolgebouw van de Driestar komt
na de zomervakantie van 2017
vrij, waarna De Ark en het kinderdagcentrum met het renoveren kunnen beginnen. Dit
onder voorbehoud van een
succesvolle aanbesteding van
de nieuwbouw van Driestar en
het tijdig verkrijgen van alle
vergunningen.
Behandeling in de raad
Voor beide bouwprojecten is
extra geld nodig, bovenop het
budget waarover de gemeenteraad eerder al heeft besloten. Het college wil dit extra
geld beschikbaar stellen. De
raad beslist hierover bij de begrotingsbehandeling.

Besluitvormende
raadsvergadering (19.30 uur)
• Benoemingen bestuursleden
in diverse Gemeenschappelijke Regelingen
Voorbereidende
raadsbijeekomst (20.00 uur)
• Rapport ombudsman
omstreden bestemming
locatie PWA-Kazerne
• Bestemmingsplan
Westergouwe fase 2
• Regionaal kader opvang
en beschermd wonen
• Wijziging APV taxivervoer
• Verlenging van het
ondernemersfonds
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.

Het is 15 oktober weer Zotte Zaterdag!
Gouda maakt zaterdag 15 oktober een sprong terug in de tĳd.
Toen narren, troubadours en pestdokters nog deel uitmaakten
van het straatbeeld. Tĳdens Zotte Zaterdag is onze binnenstad
gehuld in middeleeuwse sferen en zĳn er op tal van locaties
activiteiten voor jong en oud.

Mellah) op zijn ezeltje, samen
met zijn moeder Margaretha van Goudana. Iedereen kan
meelopen langs verrassende
middeleeuwse plekjes!

Handboogschieten, varen op
een trekschuit, schrijven met
een ganzenveer, een middeleeuwse markt, concerten, exposities en rondleidingen. Er is
van alles te beleven!

Locaties en tĳden
Het festival is voor iedereen
gratis toegankelijk en ook vrijwel alle activiteiten zijn gratis.
Het overvolle programma vindt
u op www.welkomingouda.nl.

dours, Hooghe Dames en verklede Gouwenaars dwars door
het centrum van Gouda. Vooropgegaan door niemand minder dan de jonge Erasmus zelf
(kinderburgemeester Yassine

In het prachtige historische centrum zie je de gebouwen nog
waar Erasmus langsliep toen
hij in Gouda woonde en naar
school ging. Later schreef hij
het beroemde boek ‘Lof der
Zotheid’, waarin hij de mensen
om hem heen en zichzelf op de
hak nam. Kom ook en … ontdek
de zot in jezelf!
Zotte Intocht
Rond het middaguur trekt een
bonte stoet van narren, trouba-

Succesvolle bijeenkomst voor ondernemers
Vele ‘startende’ en ‘groeiende’
ondernemers bezochten op
3 oktober een bĳeenkomst
in het Huis van de Stad voor
ambitieuze
ondernemers.
Gezien de goede opkomst
zĳn de ambities van het
bedrĳfsleven in de Goudse
regio hoog.
Gemeente Gouda en de ondernemersverenigingen (verenigd
in Gouda Onderneemt!) organiseerden een avond voor mensen die een eigen bedrijf willen
beginnen en voor ondernemers

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

die een paar jaar bezig zijn en
hun bedrijf een stap verder willen brengen.
Burgemeester Milo Schoenmaker en Michiel Bunnik, bestuurslid Gouda Onderneemt!,
verzorgden de aftrap. Hierna
praatte Martijn van der Wind
(Leene Communicatie) de aanwezigen bij over het gebruik
van sociale media. Na het gezamenlijke programma splitsten
starters en groeiers zich in twee
deelsessies om specifieke aandachtspunten te bespreken.
www.gouda.nl/twitter

Bĳeenkomst gemist?
Jaarlijks worden er in Gouda diverse (regionale) netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. Op 7 november
vindt Gouwe Zaken weer plaats,
op 16 januari 2017 is de nieuwjaarsreceptie met de uitreiking
van de Ondernemersprijs Midden-Holland en 17 maart 2017
is de volgende editie van Kom
binnen bij bedrijven. Een actuele agenda is te vinden op de
site van Gouda Onderneemt!:
www.gouda-onderneemt.nl.

www.gouda.nl/facebook
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 26 oktober is er
een besluitvormende raadsvergadering. Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/ris of neem
contact op met de griffie via tel.
(0182) 58 91 97 of per mail via
griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Portefeuilleverdeling
In de vergadering van 6 oktober
2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de portefeuilleverdeling van de collegeleden vastgesteld. Ook heeft het
college afspraken gemaakt over
het locoburgemeesterschap en
de vertegenwoordiging van de gemeente bij diverse (verbonden)
partijen.

Werk aan de weg
Achterwillens
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan t/m 21 oktober.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Groeneweg
Afgesloten tussen de Muilenpoort
en de Koepoort t/m 21 oktober.
Kattensingel
Verkeershinder tussen het Bolwerk en het Kleiwegplein t/m 23
december.
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat t/m 14 oktober.
Muilenpoort
Afgesloten tussen de Muilenpoort
en de Koepoort t/m 21 oktober.

Gemeente Gouda

Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.
Jac. P. Thĳsselaan
Afgesloten t/m 14 oktober tussen
de Hopgaarde en Kamillegaarde.
De laan blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Groenhovenweg.
Kort Haarlem
Krugerlaan
Afgesloten tussen de Hertzogstraat en de Dutoitstraat op 17
oktober van 7.00 tot 12.00 uur.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten ter hoogte van het Omlooppad van 17 t/m 19 oktober.
Oost
Von Suttnerstraat
Afgesloten aan de zijde van de
Nansenstraat t/m 14 oktober.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Kadastraal perceel GDA01 L637,
aan 'Provincialeweg West' terrein
naast Zuider IJsseldijk 1, realiseren van een uitrijvergunning (0310-2016);
Zuider Ĳsseldĳk (kavel 5), bouwen van woning (29-09-2016);
Achterwillenseweg 108, kappen
van bomen (03-10-2016);
Agnietenstraat 2, vestigen van
horeca, vervangen van de pui en
het plaatsen van handelsreclame
(29-09-2016);
Cronestein 21, maken van een
doorbraak tussen de kamer en de
keuken (29-09-2016);
Harderwĳkweg 1, bouwen van
een KFC en een Berenrestaurant
(28-09-2016);
Jan van Renesseplein 6, legaliseren van een dakopbouw en dakkapellen (29-09-2016);
Klazina Hoeve 16, kappen van

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 schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

een berk (02-10-2016);
Laura Hoeve 4, kappen van een
boom (05-10- 2016);
Zeugstraat 36a, vervangen van
de bestaande dakkapel, gemeentelijk monument (30-09-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Roerdompstraat naast nr. 5,
aanleggen ven een uitrit (06-102016);
Achterwillenseweg 102, plaatsen
van een dakkapel in het zijdakvlak
(06-10-2016);
Graaf Florisweg 103, kappen van
een berk (04-10-2016);
Jan Luykenstraat 25, kappen van
een boom (03-10-2016);
Julianasluisterrein 1, plaatsen
van een fietsenstalling (23-092016);
Karekietstraat 11, (gedeeltelijk)
legaliseren van een dakopbouw
(05-10-2016);
Kleiweg 74, wijzigen van de voorgevel (06-10-2016);
Klipperwerf 57, vergroten van
de entree van de woning (06-102016);
Korte Groenendaal 7, plaatsen
van reclame (06-10-2016);
Lange Groenendaal 100-102,
plaatsen van een onderdoorgangspoort (03-10-2016);
Laura Hoeve 12, kappen van een
boom (29-09-2016);
Locatie achter Han Hollanderweg tussen nr. 174 en 192, kappen van zes bomen (30-09-2016);
Provincialeweg 26, kappen van
10 bomen (03-10-2016);
Rottumerplaat 4, bouwen van
een woning op kavel 23 (Westergouwe) (30-09-2016);
Sophiastraat 35, realiseren van
een aanbouw en plaatsen balkon
(05-10-2016);
Thorbeckelaan 1, uitbreiden van
de supermarkt en plaatsen van
gevelreclame (03-10-2016);
van Itersonlaan 1, plaatsen van
twee dakkapellen (05-10-2016);
Vest 22, bouwen van een fietsenberging en herstellen achtergevel
(04-10-2016);

Voorwillenseweg 87, vergroten
van de woning (04-10-2016).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting). Om het besluit in te
zien kunt u een afspraak maken
via tel. 14 0182.
Verlenging beslistermĳn
Meivlinderstraat 1 t/m 16 en
Goudvlinderstraat 5 t/m 23, bouwen van 26 woningen (03-102016);
Wilhelminastraat 40, bouwen van
een dakopbouw (06-10-2016).

Opneming
gegevens vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
De volgende 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.
Roefs, A.M.T. / Geboren: 13-081962 / Bernhardhof 570 / Datum
vertrek: 30-08-2016;
van der Smitte, R.M. / Geboren:
13-07-1956 / Dunantsingel 200 /
Datum vertrek: 05-09-2016;
Khouakhi, A.Z. / Geboren: 02-061998 / Vlamingstraat 23 / Datum
vertrek: 20-09-2016.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gou-

wĳze) 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

da (zie Toelichting).

Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders
hebben het volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan Stedin
Netbeheer B.V. voor werkzaamheden aan de Marathonlaan 28 te
Gouda met volcontinu in werking
zijnd aggregaat van woensdag 12
oktober 2016 7.00 uur t/m vrijdag
21 oktober 2016 17.00 uur.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda via tel. (088) 54
50 000. Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2016209525.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 7 oktober 2016 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
onder vermelding van bovengenoemd kenmerk worden gestuurd
naar het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Gouda (Postbus 1086, 2800 BB
Gouda). Aan de behandeling van
het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Omgevingsdienst
Midden-Holland,
www.odmh.nl.

Standplaatsvergunningen
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende standplaatsvergunningen verleend:
Mevrouw M.C. Braber, voor de
verkoop van kerstbomen en kerstgroen gedurende de periode van 6
t/m 23 december 2016 op maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot
21.00 uur en koopzondagen van
12.00 uur tot 18.00 uur. Locatie:
Loswal Nieuwe Gouwe Oostzijde.
Vergunning verzonden op 4 oktober 2016.
De heer W. Bogaard, voor de
verkoop van kerstbomen en kerstgroen gedurende de periode van 6
t/m 23 december 2016 op maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot
21.00 uur en koopzondagen van
12.00 uur tot 18.00 uur. Locatie:
Middenmolenplein.
Vergunning
verzonden op 3 oktober 2016.
U kunt de verleende vergunning(en)
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
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

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.

