1

Nieuws
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Gemeente Gouda

Aanpak Stadstoezicht werkt: Wat vindt u
al meer dan 100 afvalboetes van GoudApot?
GoudApot is inmiddels twee jaar actief. Afgelopen jaar zĳn er
maar liefst 208 (!) aanvragen gehonoreerd. Dit toont aan dat
Gouda veel initiatiefrĳke bewoners, ondernemers en organisaties heeft. Ook dit jaar evalueert de gemeente de werkwĳze van
GoudApot om te weten wat er goed gaat en wat beter zou kunnen. Uw mening is daarbĳ van belang. Vul daarom voor 16 maart
de enquête in op www.gouda.nl/goudapot. Alvast hartelĳk
bedankt!

Sinds de start van ‘Afval scheiden loont’ zijn Goudse inwoners goed aan de slag gegaan
met afval scheiden. Maar er
zijn ook inwoners die hun restafval dumpen op straat. Bijvoorbeeld door een (rest)afvalzak naast een container te
zetten en niet erin te doen. Om
daar wat aan te doen is Stadstoezicht versterkt met extra
mensen en wordt er scherper
gecontroleerd.

zen zonder het initiatief over te
nemen.

Dit gebeurt op basis van meldingen die binnenkomen via
het ‘Meldpunt openbaar gebied’ op www.gouda.nl/mog
of via 14 0182. Vervolgens
gaat Stadstoezicht erop uit om
te achterhalen wie het afval
heeft achtergelaten. Die aanpak werkt: sinds januari zijn er
al meer dan 100 opruimboetes
uitgedeeld voor bijplaatsingen
van afval. De eerste indruk is
dat het aantal meldingen van
bijplaatsingen hierdoor daalt.
Ziet u afval op straat? Meld
het, dan kan Stadstoezicht actie ondernemen!

GoudApot
GoudApot is een ‘pot met geld’
voor grote en kleine initiatieven
in de stad en wordt door Goudse inwoners beheerd. De stichting GoudApot ontvangt hiervoor subsidie van de gemeente.
Vrijwillige medebewoners van
GoudApot staan klaar voor elke
Goudse initiatiefnemer die de
straat, de wijk of de stad een
stuk leuker of beter wil maken.
Zij verstrekken geld en advie-

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over
GoudApot en de lijst met gehonoreerde initiatieven op www.
goudapot.nl. Direct de enquête
invullen? Scan dan de QR-code
met uw smartphone.

Doe de enquête

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 21 februari
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Besluitvormende
raadsbijeenkomst
• Winkelvisie
• Visienota Integratie
• Toekomstvisie
• Statutenwijziging
Het van Iterson Ziekenhuis
• Zienswijze RDOG HM
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.

Feestelijk moment voor GoudAsfalt!

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 12 maart tussen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.

Collegeagenda
22 februari - college: opening
nieuw gemeentehuis Waddinxveen
6 maart - wethouder Tetteroo:
officiële handeling start bouw
Middenwillens fase 3
6 maart - wethouder Dijkstra:
officieel moment bij Terre des
Hommes

9 maart - college: NL Doet bij
Het Bruisnest
13 maart - wethouder Van Gelder: bezoek Belvedère wegens
gouda-werkt.nl.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

De gemeente feliciteert de initiatiefnemers van GOUDasfalt met hun behaalde prĳs. Zĳ hebben onlangs de landelĳke Meer dan Handen Vrĳwilligersprĳs ontvangen voor de categorie lokale projecten. De vakjury was onder de indruk van wat dit burgerinitiatief in korte tĳd heeft bereikt! De gemeente heeft aansluitend een prĳs gewonnen voor de goede samenwerking tussen
GOUDasfalt en de gemeente Gouda.

Gouds experiment met ondernemerschap in de bijstand
De gemeente start een experiment van een jaar waarbĳ
25 bĳstandsgerechtigden de
ruimte krĳgen om parttime te
ondernemen. Hierdoor kunnen ze ervaring opdoen en
krĳgen ze de mogelĳkheid
om zelf hun toekomst vorm
te geven. De gemeente kiest
voor individueel maatwerk
waarbĳ de cliënt een grote
mate van inbreng heeft.

De gemeenteraad riep al eerder
op om te experimenteren met
de Participatiewet. In de Goudse Participatienota 2015-2018
is daarom afgesproken om zelfstandig ondernemerschap mogelijk te maken. Een wens die ook
leeft bij veel uitkeringsgerechtigden. Door het experiment kunnen
mensen met een uitkering zelf inkomen verdienen en daardoor uit
de bijstand komen. Dit is moge-

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

lijk op basis van de beleidsvrijheid
die de Participatiewet (bijstandsbesluit) biedt. Een eerder experiment hiermee was positief, daarom wordt deze aanpak versterkt.
De gemeente denkt dat het parttime ondernemerschap een aantrekkelijk aanbod is voor bijstandsgerechtigden.
Wat is parttime ondernemen?
Er is sprake van parttime on-

Tel. 14 0182

dernemen in de bijstand als uitkeringsgerechtigden inkomsten
genereren die worden aangevuld met een bijstandsuitkering. Iemand werkt bijvoorbeeld een paar uur per week als
zzp’er. Parttime ondernemers
kiezen vaak activiteiten waar ze
zelf iets mee hebben, zoals (eigen) kunst verkopen, yogalessen geven, klussen of honden
uitlaten.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

Actief zĳn voor betere kansen
Wethouder Rogier Tetteroo:
“We willen uitkeringsgerechtigden in dit experiment de (financiële) ruimte geven om aan de
slag te gaan met ondernemen.
Ze zijn actief en doen ervaring
op, dat verhoogt hun kansen
op een betere toekomst. Daarnaast willen wij uitkeringsgerechtigden hiermee regie geven over de wijze waarop ze aan

www.gouda.nl/twitter

de slag kunnen gaan. Als het
slaagt - en daar rekenen we
op - willen wij deze mogelijkheid aanbieden aan iedere bijstandsgerechtigde.”
Meer weten?
Kijk voor meer informatie
en leuke voorbeelden van
startende ondernemers in
de bijstand op de website
www.gouda.nl/ondernemenidb.

www.gouda.nl/facebook

Bekendmakingen
21 februari 2018

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 21 februari vanaf
20.00 uur wordt de laatste besluitvormende raadsvergadering van
deze raadsperiode gehouden in
het Huis van de Stad. Na deze vergadering komt de gemeenteraad
van Gouda pas na de verkiezingen
van 21 maart weer bijeen. Tot die
tijd zullen wij u op deze pagina op
de hoogte houden van alles waar
de politieke partijen in verkiezingstijd mee bezig zijn. U kunt hier volgende week bijvoorbeeld informatie vinden over de online stemhulp
die 28 februari gelanceerd wordt.
Een overzicht van alle verkiezingsdebatten die in de stad worden gehouden zal zeker niet ontbreken. Nieuwtjes en activiteiten
rondom de verkiezingsmarkt van
17 maart komen vanzelfsprekend
ook aan bod.
Voor meer informatie en om bijvoorbeeld een verkiezingsdebat
aan te melden voor het overzicht
kunt u contact opnemen met de
griffie via tel. (0182) 589197 of griffie@gouda.nl.

Gemeente Gouda

steden (Kinderboerderij) verkeert
in financiële moeilijkheden. Vanaf 2018 is jaarlijks een aanvullend
bedrag van € 40.000 nodig. Het
college draagt de Kinderboerderij
een warm hart toe en wil het nieuwe college goed in positie brengen om een structurele oplossing
te vinden. Daarom is besloten de
subsidie voor 2018 eenmalig te
verhogen met € 35.000 uitgaande van een eigen verdiencapaciteit van € 5.000.

Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Lage Gouwe, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 21 februari 2018 tot en met 4
april 2018. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 13 februari onder meer het volgende besloten:
Aangepast plan
voor Gedenklaan
Het plan voor de woningbouw op
de voormalige schoollocatie aan
de Gedenklaan wordt aangepast.
Buurtbewoners hadden met name
bezwaren tegen de auto-ontsluiting en parkeren. Er is nu een aangepast plan gemaakt. De autotoegang van de Voorwillenseweg is
verplaatst naar de Gedenklaan.
Veiliger daardoor voor fietsers en
er ontstaat meer ruimte voor groen
langs de slootkant van de Voorwillenseweg. Ook is het gelukt om
meer parkeerplaatsen toe te voegen. Het gewijzigde plan ligt binnenkort opnieuw 6 weken ter inzage voor eventuele zienswijzen.

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:
- 13 april van 19.00 uur t/m 16 april
6.00 uur.
- 20 april van 19.00 uur t/m 23 april
6.00 uur.
- Van 16 april 6.00 uur t/m 20 april
19.00 uur geldt er eenrichtingsverkeer.
Peperstraat
Afgesloten van 28 februari 9.00
uur tot 2 maart 15.00 uur.
Raam
Afgesloten van 23 april 2018 t/m
29 maart 2019 in één richting.
Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.
- Afgesloten t.h.v. de
Leeustraat t/m 14 juni.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Achter de Vismarkt 60, het afbikken en stucen van de achtergevel,
gemeentelijk monument (13-022018);
Achterwillenseweg 128a, het uitbreiden van de woning (11-022018);
Goejanverwelledĳk 26, het bouwen van 4 geschakelde woningen
(05-02-2018);
Gouderaksedĳk 24b, het wijzigen
bestemming bedrijf naar sociaal/
cultureel (05-02-2018);
Hoogstraat 2, het aanbrengen van
gevelreclame en het schilderen van
de luifel (07-02-2018);
Jan Luykenstraat 58, het plaatsen
van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (06-02-2018);
Kleiwegstraat 31 en 33, het wijzigen van de gevel (07-02-2018);
Oranje-Nassaulaan 7, het plaatsen van een dakkapel (07-022018);
Sluisdĳk 15, het uitbreiden van de
bestaande inrichting (07-02-2018);
Wethouder Venteweg 44, het uitvoeren van funderingsherstel, gemeentelijk monument (12-022018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Marco Pololaan 12, het uitbreken
van een wand tussen de keuken
en de woonkamer (inpandig) (1202-2018);
Zeugstraat 44, het plaatsen van
gevelreclame, rijksmonument (0602-2018);
Tollensstraat 62, het plaatsen
van een dakopbouw (12-02-2018);
Wĳdstraat 10 en Achter de Kerk
9f, het realiseren van een zelfstandige woning boven de winkelruimte, rijksmonument (09-02-2018).
Verlenging beslistermĳn
Spieringstraat 32, het vervangen
van de brug (09-02-2018).

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.
Igonkins, S. / Geboren: 09-111988 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 17-01-2018
Rzuchowski, S. / Geboren: 18-051996 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 25-01-2018
Turkiewicz, J.M. / Geboren: 0911-1981 / Stoofkade 23 / Datum
vertrek: 25-01-2018
Hoffmann, S.M. / Geboren: 20-071979 / Stoofkade 35 / Datum vertrek: 24-01-2018
Filipkowski K.S. / Geboren: 0901-1995 / Stoofkade 49 / Datum
vertrek: 24-01-2018
Cisek, A. / Geboren: 20-04-1997 /
Stoofkade 21 / Datum vertrek: 2401-2018
Jakubek, A. / Geboren: 03-111987 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 25-01-2018
Jakubowski, J.J. / Geboren: 1909-1988 / Stoofkade 17 / Datum
vertrek: 25-01-2018
Chlba, S. / Geboren: 13-04-1998 /
Stoofkade 75 / Datum vertrek: 2901-2018
Rogowski, A.P. / Geboren: 28-041958 / Stoofkade 41 / Datum vertrek: 29-01-2018
Amdaouech, Z. / Geboren: 03-101992 / Snoystraat 71 / Datum vertrek: 30-01-2018
Dąbrowska, M. / Geboren: 26-021978 / Raam 55 a 8 / Datum vertrek: 30-01-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden 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.
- Shell Nederland Verkoopmaatschappĳ BV, Goudse Poort 2,
het veranderen van het bedrijf
door verplaatsing HVAC installatie van het dakniveau naar maaiveldniveau aan achtergevel;
- De Goudse Waarden, Groen
van Prinsterersingel 44, het tijdelijk betrekken van deze locatie
(voormalig kazernegebouw) voor
onderwijshuisvesting;
- TenneT TSO B.V., Provincialeweg West 70, het doorgeven van
doorgevoerde wijzigingen binnen
de inrichting in navolging op een
controle;
- Gemiva-SVG/Zorgboerderij
Gouda, Bloemendaalseweg 50,
het veranderen van het bedrijf
door verlaging dieraantallen varkens.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Plafonds subsidieregelingen sterevenementen
en volksfeesten
Burgemeester en wethouders laten
weten dat zij op 6 februari 2018 de
subsidieplafonds voor de Subsidieregeling sterevenementen en de
Subsidieregeling volksfeesten hebben vastgesteld. Per evenement
geldt een deelplafond. U kunt de
subsidieplafonds inzien op www.
overheid.nl of bij de balie 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.

De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
La Cubanita Gouda, locatie
Westhaven 4 te Gouda voor het
uitoefenen van een horeca-inrichting. (verzonden 25-01-2018).
@Mama’s B.V. locatie Lange
Tiendeweg 69 te Gouda voor het
uitoefenen van een horeca-inrichting. (verzonden 12-02-2018).
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).

Verleende drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
La Cubanita Gouda, locatie
Westhaven 4 te Gouda voor het
uitoefenen van een horeca-inrichting. (verzonden 25-01-2018).
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).

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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

Opneming gegevens
vertrek
Gerard

Plaswĳck
Goudse Houtsingel
Op 2 maart staan van 9.00 tot
15.00 de verkeerslichten op knipperen.

Kinderboerderĳ de
Goudse Hofsteden
Kinderboerderij De Goudse Hof-

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

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
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-
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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.

