1

Nieuws
24 augustus 2016

Gemeente Gouda

Uniek kindcentrum
Presentatietraining voor Maatschappelijke Beursvloer
Westergouwe geopend

Astrid den Haan

Bent u bestuurslid van een vrĳwilligersorganisatie en wilt
u uw organisatie beter profileren? Kom dan 19 september
naar de ‘Presentatietraining’ ter voorbereiding op de Goudse
Maatschappelĳke Beursvloer.

Het nieuwe kindcentrum Westergouwe is afgelopen maandag
officieel door burgemeester Schoenmaker geopend. Uniek aan
het centrum is de samenwerking tussen drie schoolbesturen
waarin vanuit drie denominaties (Rooms-katholiek, Protestantschristelĳk en openbaar) onderwĳs wordt gegeven.

Geen klaslokalen
De school gaat werken volgens
een nieuw concept, waarbij niet
in groepsverband wordt gewerkt.
Het individuele kind staat centraal. De indeling van het schoolgebouw is daarop afgestemd. Er
zijn dan ook geen afzonderlijke

klaslokalen, maar een leerplein.
Hier zijn kleine groepjes leerlingen aan het werk.

Inhoud training
In de training komt onder meer
aan bod:
• Wat is de Maatschappelijke
Beursvloer en wat zijn de mo-

De training is interactief. Er
wordt gewerkt met theorie,
praktijkvoorbeelden en oefeningen. Ook als u niet naar de
Beursvloer gaat op 10 november, kan het een interessante training zijn. Deelnemers
aan de Beursvloer hebben wel
voorrang.

Als over een paar jaar het gebouw vol zit, bestaat de mogelijkheid om er nog een verdieping bovenop te bouwen. Zo
kan de school doorgroeien naar
300 leerlingen. De verwachting
is dat over vijf of zes jaar, afhankelijk van de groei van de wijk,
de verhuizing naar een definitief
schoolgebouw mogelijk zal zijn
in fase 3 van Westergouwe.

Eerste bevindingen verkenner Andersson
De gemeenteraad is 15 augustus bijgepraat over de eerste bevindingen van verkenner
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Hans Andersson. Hij doet onderzoek naar de het ontstaan
van de bestuurlijke crisis en zal

Bekendmakingen

in beeld brengen wat er nodig is
om een stabiele coalitie te vormen. De verkenning is te bekij-

Tel. 14 0182

De gemeenteraad maakt bekend

De gemeenteraad is met reces tot eind augustus 2016. De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op woensdag 7 september. Kijk voor meer informatie
op www.gouda.nl/ris of neem contact op met de griffie via tel. (0182) 58 91
97 of per e-mail: griffie@gouda.nl.

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade van 31
augustus t/m 2 september.
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de Voorwillenseweg van 29 augustus tot 7
oktober.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan van 29 augustus t/m 21
oktober.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de

ken op www.gouda.nl/nieuws
onder ‘Nieuwsberichten’.

gemeente@gouda.nl

Noord
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten van nummer 47 tot de
Graaf Florisweg t/m 16 september.
Oost
Benadottelaan
Afgesloten vanaf de Sportlaan t/m
de von Suttnerstraat t/m 9 september.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend

Nieuwe gemeentegids
Gouda 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
2016/2017.
In de gids staat onder andere
informatie over veelgezochte
producten en diensten, de gemeenteraad, 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;
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Keizerstraat van 28 t/m 30 september en van 12 t/m 14 oktober.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.
Korte Akkeren
Schielands Hoge Zeedĳk
Afgesloten vanaf de Rotterdamsebrug van 24 augustus 19.00 uur
t/m 25 augustus 05.00 uur.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Nieuwe Gouwe OZ
Afgesloten tussen de Industriestraat en de Meridiaan t/m 25
augustus 06.00 uur.
Raaphorstpolderweg
Afgesloten op de kruising met de
Voorwillenseweg t/m 9 september.

Oosterwei
Nieuwe Broekweg
Nachtafsluitingen van de Nieuwe
Broekweg tussen de Kanaaldijk en
de Edisonstraat van 19 september
19.00 uur tot 20 september 6.00
uur en van 20 september 19.00 uur
tot 21 september 6.00 uur.
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat van 5 september
t/m 7 oktober.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
achter Beatrix Hoeve 19, kappen
van een boom (12-08-2016);
Krugerlaan 41, doorbreken van
een muur op de begane grond (1408-2016);
Landluststraat 93, plaatsen van
dakkapellen (18-08-2016);
Nieuwe Gouwe O.Z. 2, vervangen
van de luchtbehandelingsinstallatie
en de koelmachine (12-08-2016);
Regentesseplantsoen 60, gebruiken van een woonboot als
praktijkruimte (29-06-2016);
Sportlaan 4a en 4b, bouwen van
een voetbrug (Springers locatie)
(11-08-2016);
Waterkers 16, kappen van een

vip@gouda.nl of bel met Heleen
Schuurmans via tel. 06 - 43 38
54 68 of Mary Geerts tel. 06 - 43
38 53 30.

gelijkheden voor de vrijwilligersorganisatie?
• Hoe kunt u uw organisatie zo
effectief en authentiek mogelijk presenteren?
• Hoe voert u een (beurs)gesprek met ondernemers?

Oscar van der Wĳk

Ook is er een samenwerking
aangegaan met een kinderopvangorganisatie, zodat er direct
een aanbod is van kinderopvang
voor peuters en buitenschoolse
opvang.

U ontdekt dat uw vrijwilligersorganisatie meer te bieden heeft
dan u wellicht denkt. Deze workshop is vooral bedoeld voor organisaties die voor de eerste
keer deelnemen aan de Beursvloer op 10 november of die hun
samenwerking met bedrijven
willen versterken. Trainer is Corine Aartman van BLOOM Consultancy uit Gouda.

Aanmelden of informatie?
Kijk voor de wijze van aanmelding en meer informatie op
www.gouda.nl/vip, mail naar

www.gouda.nl

boom (16-08-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende omgevingsvergunningen
achter Beatrix Hoeve 19, kappen
van een boom (18-08-2016);
Markt, Achter de Waag, Hoogstraat en Stoofsteeg, aanleggen
van kabels en leidingen (17-082016);
Krugerlaan 52, kappen van drie
houtopstanden (15-08-2016);
Noordelĳk Halfrond 12, tijdelijk
wijzigen van kantoor naar onderwijsfunctie (11-08-2016);
Rottumerplaat 3, bouwen van een
woning op Kavel 9 (Westergouwe)
(16-08-2016);
Wethouder Venteweg 85, wijzigen en vervangen van kozijnen (1608-2016).
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
Aaltje Bakstraat 1 en Hoge Gouwe 79, plaatsen van gevelverlichting (voorzijde) (12-08-2016);
Hoge Gouwe 1 en Westhaven 1,
wijzigen van de kleur van de gevels
(15-08-2016);
Wachtelstraat 3a, vergroten van
het balkon aan de achterzijde (1808-2016).
Ontwerpvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn om ver-

www.gouda.nl/twitter

gunning te verlenen:
Zuider Ĳsseldĳk 10f (kavel 1),
bouwen van een woning.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 augustus 2016 gedurende zes weken ter
inzage in het Huis van de Stad. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen
bij de gemeente Gouda, ter attentie van Bouw- en Woningtoezicht,
Postbus 1086, 2800 BB Gouda,
onder vermelding van ‘zienswijze’
of via tel. 14 0182.

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.
van Hoogenhuizen, C. / Geboren: 21-11-1995 / Louise de Colignystraat 3 / Datum vertrek: 27-07-

- Groenhovenbad,Tobbepad 4;
- Inloophuis Domino, Oosthaven 31.
Duurzaam
Omdat steeds meer mensen
internet gebruiken, is de gemeente gestopt met de huisaan-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.

www.gouda.nl/facebook
2016;
Aladogan, O. / Geboren: 02-061977 / Spoorstraat 3 / Datum vertrek: 11-07-2016;
Menxhiqi, V. / Geboren: 18-061981 / Brandsmastraat 15 / Datum
vertrek: 27-07-2016;
Xhema, N. / Geboren: 04-03-1968
/ Brandsmastraat 15 / Datum vertrek: 27-07-2016;
Xhema, M. / Geboren: 25-06-1966
/ Brandsmastraat 15 / Datum vertrek: 27-07-2016;
Güler, M. / Geboren: 01-07-1972 /
Snoystraat 42 / Datum vertrek: 2707-2016;
Bolk, G.M. / Geboren: 03-05-1967
/ Uiverplein 16 / Datum vertrek: 1107-2016;
Kastanja, E.S. / Geboren: 08-021986 / Reinaertplein 4 / Datum vertrek: 28-07-2016;
Nanhekhan, A.M.N. / Geboren:
01-02-1968 / Spoorstraat 3 / Datum vertrek: 28-07-2016.
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).

Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda hebben besloten om een ontheffing te verlenen
van het verbod op het veroorzaken
van geluidshinder aan Aannemersen Wegenbouwbedrijf Versluys &
Zoon B.V. in verband met werk-

Vervolg op
gemeentepagina 2
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zaamheden aan de Sportlaan. De
ontheffing geldt in de periode van
19 september 19.00 uur t/m donderdag 22 september 05.00 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 2016153267.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d. 18 augustus 2016 een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
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 spoedeisen-

Gemeente Gouda

de 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.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden, op grond van
8.40 van de Wet milieubeheer, algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning
is dan niet nodig. Het bedrijf kan
volstaan met een melding van de
activiteiten.

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-

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Beste Vis Gouda, Vredebest 18,
2800AS Gouda (oprichten);
Eetcafé Lounge Copabana, Willem en Marialaan 32, 2805 AR
Gouda (oprichten);
N.V. Stedin Midden-Holland,
gasdrukregel- en meetstation,
Gouderaksedijk nabij nummer 70
te Gouda (oprichten);
Jumbo Gouda, Sportlaan 4a,
2806HC Gouda (oprichten);
Lounge café Primo, Stoofsteeg
15, 2801JR Gouda (oprichten);
Van der Speld Bouw BV, Marconistraat 80, 2809PE Gouda (oprichten).
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, www.odmh.nl.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan
DG Gouda B.V. ten behoeve van
de exploitatie van de horecagelegenheid Barista Café Gouda, Kleiweg 100 in Gouda. (vergunning
verzonden 12 augustus 2016). 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).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan D.G. Gouda B.V., Kleiweg 100
in Gouda voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (vergunning verzonden 12 augustus 2016).
U kunt de verleende vergunning

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

inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
• Hillenaar Events BV voor het
houden van circusvoorstellingen met Circus Louis Knie van
14 t/m 18 september 2016. Het
circus vindt plaats op het terrein
van GOUDasfalt aan de Gouderaksedijk 30a-34 (vergunning
verleend 16 augustus 2016).

kel op 6 september 2016 op de
Markt in Gouda (vergunning verleend op 18 augustus 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).

Mandaat zondagswet

• Stichting Gouda Culinair voor
het houden van het Culifeest
Gouda van 1 t/m 4 september
2016. Dit evenement vindt plaats
op het terrein van GOUDasfalt
aan de Gouderaksedijk 30a-34
(vergunning verleend 18 augustus 2016).

Vanaf 25 augustus ligt bij de publieksbalie van het Huis van de
Stad, Burg. Jamessingel 1 te Gouda voor een ieder het ‘Mandatenbesluit Zondagswet evenementen’,
ter inzage. Dit besluit regelt in welke zaken de burgemeester mandaat heeft verleend aan het hoofd
van de afdeling Veiligheid & Wijken, om namens hem ontheffingen
te verlenen om op zondagen geluid te maken, dat op meer dan 200
meter van de bron hoorbaar is. Tevens om op zondagen voor 13.00
uur openbare vermakelijkheden te
houden. Dit mandatenbesluit treedt
op 1 september 2016 in werking

• De heer J. Timmerman voor het
houden van het Stoffenspekta-

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

