Gemeente Gouda

Zonnepanelen op
Huis van de Stad

Rondleiding Gouda voor nieuwe inwoners
Het college van burgemeester en wethouders nodigt nieuwe
inwoners van Gouda graag uit voor een stadswandeling om
ze persoonlĳk rond te leiden. ‘Nieuwe’ Gouwenaars kunnen zo
nader kennismaken met onze bĳzondere stad.

Het duurzamer maken van Gouda is belangrĳk voor de toekomst van onze stad. De installatie van 154 hoog-rendement
zonnepanelen op het dak van het Huis van de Stad gaat hier
een goede bĳdrage aan leveren.
ficieel in gebruik, samen met de
installateur en projectleider. De
installatie gaat 25 jaar mee en is
al na 10 jaar terugverdiend.

Astrid den Haan

Duurzaamheidswethouder Hilde Niezen nam de installatie met
een totaal piekvermogen van
ruim 40.000 Watt op 18 mei of-

Wethouder Hilde Niezen ging
vorige week met een groep
‘nieuwe’ Gouwenaars op stap
langs verborgen steegjes, bijzondere winkels en monumenten in de stad. Daarbij vertelde
ze uitgebreid over de bijzondere
band die de stad heeft met het
water en de uitdagingen die dat
geeft door de zakkende bodem.
Op de Turfmarkt wees ze op de
stand van het water. “Het water
lijkt hier veel hoger te staan dan
aan de Oosthaven, maar dat is
niet zo. De Turfmarkt ligt alleen
veel lager en is meer verzakt.
Samen met inwoners en kennisinstituten onderzoeken we
nu hoe we ook in de toekomst
droge voeten kunnen houden in
onze mooie historische stad.”

Heils;
28 mei: wethouder Bergman
- opening Goudse Hofstedendagen;
2 juni: wethouder Tetteroo - opening foto-expositie Atlas cultureel
centrum.

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 13
juni tussen 17.00 en 18.00 uur.
Ga naar www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie
en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgen-

de bijeenkomsten op de agenda
staan:
27 mei: wethouder Werger - opening keramiekatelier De Zwaan;
28 mei: wethouder Werger - opening NK Bumpervoetbal & inzameling tegen alvleesklierkanker;
28 mei: burgemeester Schoenmaker - huldigen winnaars NK
Bumpervoetbal;
28 mei: wethouder Werger - opening nieuwe locatie Leger des

College Ontmoet
Op 31 mei komt het college van
Alphen aan den Rijn op bezoek bij
ons Goudse college.
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen (Stedelijk beheer, Duurzaamheid en Verkeer)? Op woensdag
22 juni kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen
en @lauraWerger. Gebruik tijdens
uw vragen #twGouda.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Kopje koffie met wethouder
Heeft u vragen of opmerkingen
over wat er in de stad of uw wijk
gebeurt? Wilt u weten waarom
de gemeente bepaalde keuzes
heeft gemaakt? Dat kan op vrijdag 3 juni van 12.00 tot 13.00
uur. Dan zit wethouder Rogier
Tetteroo in Victory Sports (Goverwelle) voor u klaar met een
kop koffie of thee.

Rogier is wethouder werkgelegenheid en ruimtelijke zaken, maar hij is er op die dag
ook voor vragen over andere
gemeentelijke onderwerpen. U
bent van harte welkom! Aanmelden vooraf is niet nodig.
Het volgende inloopmoment is
op maandag 20 juni om 19.30
uur in wijkcentrum Jan Ligthart
(Korte Akkeren).

Over de brug

Expositie Anneke Maissan

Ook wij zijn aan het moorden
Op zijn zachtst gezegd met woorden
eerst in het hoofd, vervolgens op twitter of erger

Jamessingel
1 Gouda
De schilderĳen van Anneke Maissan zĳn in juni te zien in de expositieruimteBurgemeester
van het
Huis
van de
www.gouda.nl/expositie
Stad. Anneke is al jaren bezig met schilderen
en
heeft
bĳ
verschillende
leraren
ervaring
opgedaan.
2 - 30 juni 2016
Onder meer bĳ Benno Sloots, Anna Mol van Otterloo en Gerard Rietbergen.

Kunnen we nog zijn als in een kindergeheim?
Steentjes gooiend in het water
Geen verleden maar: als dan en: later
Ik aan jouw kant, jij aan die van mij
Woorden van haat er
drijven er steeds minder voorbij

Anneke werkt met acryl en is
steeds op zoek naar de balans
tussen lijn en kleur, licht en duister en de tinten ertussen. Als
psychosociaal therapeut houdt
ze zich bezig met wat je met
woorden kunt doen. Het gesprek
en de ontmoeting staan daarbij centraal. Al schilderend is het
thema de kleuren- en de beeldenwereld. Wat kun je met beelden zeggen? Ook hierbij is de
ontmoeting het centrale thema in
de breedste zin van het woord.

En dan bouwen we samen een brug
Dan ben ik de pijler en jij
de sterke rug
En dan spelen we dat er hier
onder ons geen kloof zal zijn maar een rivier
En dat dan de nevel boven de rivier langzaam optrekt
En dat dan het water een helder inzicht opwekt
Helderder dan het water uit de diepste bron
En dat dan God, alle sterren, de maan en de zon
boven en onder onze brug
gewoon van ons samen zijn
En dan ben ik die duif van honderd pond
en dan land ik op jouw rug!

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 25 mei worden
o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Besluitvormende
raadsvergadering
• Verklaring van geen
bedenkingen coöperatie
Parkeer Service;
• Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden;
• Regio Midden-Holland
ontwerp programmabegroting 2017-2020;
• Ontwerp programmabegroting
ODMH 2017-2020 en
jaarstukken ODMH 2015;
• Streekarchief Midden holland
Ontwerpbegroting 2017;
• Begroting RDOG HM 2017;
• Begroting RZG Zuidplas 2017;
• Bedrijvenschap Regio Gouda
Programmabegroting
2017-2018;
• BSGR jaarstukken 2015
en meerjarenbegroting
2017-2020;
• Begroting Gemeenschappelijke regeling met
zienswijze: Promen;
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.

Kom naar de
Startersavond
Denk je aan het opstarten van
een eigen bedrĳf of ben je
nog niet zo lang ondernemer?
Kom dan 13 juni naar de Startersavond in het Huis van de
Stad.

Etalage van de Stad

EXPOSITIE

Huis van de Stad

Anneke Maissan - van der Hoeven
Roswitha Middelkoop - Maissan
Henny Jacobsen Jensen

Bezichtiging
De tentoonstelling is tijdens openingstijden van het Huis van de
Stad te bezichtigen. Meer informatie vindt u op www.gouda.nl/
expositie.

Pim Mul
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Nieuws
25 mei 2016

Om 19.00 uur begint een informatiemarkt waar je advies en
tips van adviseurs van verschillende organisaties en bedrijven
krijgt. Er zijn diverse presentaties en interviews met collegaondernemers over hun ervaringen. Daarnaast is er een panel
met adviseurs vanuit het bankwezen, accountancy en de belastingdienst. Uiteraard is er
volop gelegenheid om te netwerken.
Kortom, een leerzame avond met
veel waardevolle informatie en
nuttige tips. Aanmelden kan via
www.startersavond-gouda.nl.

Stadsdichter Hanneke Leroux – mei 2016

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
25 mei 2016

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 1 juni is er een voorbereidende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1
in Gouda. 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: griffie@
gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Zuidelĳk stationsgebied
De herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied is als speerpunt
benoemd in het coalitieakkoord
2014-2018. In de afgelopen maanden is in samenwerking met Prorail
en NS de ruimtelijke haalbaarheid
van de herontwikkeling onderzocht
door het maken van een functioneel ontwerp dat voldoet aan de
door de gemeenteraad gestelde
kaders. Er is tussen partijen overeenstemming over het functioneel
ontwerp. Er op dit moment nog
geen volledige duidelijkheid/zekerheid over de financiële haalbaarheid van het plan.

Gemeente Gouda

Verkenning: Achiefverordening
Gouda beschikt over een archiefverordening uit 2003. Organisatie-veranderingen, de digitale ontwikkelingen op het gebied van
archief- en informatiebeheer en
aanpassingen in de landelijke weten regelgeving maken het noodzakelijk de Archiefverordening 2003
te actualiseren.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
1 juni, 12.00 uur meldt bij de griffie kan men inspreken op dit onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Besluit Begroting Verantwoording (BBV) en Vennootschapsbelasting (VPB)
Het afgelopen jaar hebben meerdere wijzigingen plaatsgevonden
in de verslaggevingsvoorschriften
voor gemeenten, het Besluit Begroting en Verantwoording (kortweg BBV). Ook op het gebied van
de Vennootschapsbelasting (VPB)
gaan zaken veranderen. In de Auditcommissie is de presentatie
reeds gegeven en op advies van de
Auditcommissie wordt de raad nu
ook middels deze presentatie geinformeerd over deze wijzigingen.
Sluiting

Afval Scheiden Loont
Voorgesteld wordt om een financiële prikkel in te voeren die al in
40% van de gemeenten in Nederland wordt toegepast. Door een
verlaging van het vaste tarief van
de afvalstoffenheffing en door de invoering van een variabel tarief voor
het aanbieden van restafval wordt
het scheiden van huishoudelijk afval gestimuleerd. Hiermee kan een
flinke stap gezet worden in de richting van de doelstelling zoals deze
in de Maatschappelijke Vergroeningsagenda is geformuleerd. Tegelijkertijd dalen de kosten voor afvalbeheer met als gevolg een lagere
afvalstoffenheffing en lastenverlichting voor de inwoners van Gouda.
Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning dĳkversterking
De IJsseldijk in Gouda voldoet
niet meer aan de toetsnormen en
moet worden verbeterd. Voor het
versterken van de meest urgente delen (spoor 1) heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een
projectplan opgesteld, ingediend
bij de provincie Zuid-Holland en
een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Gouda.
Aan de raad wordt voorgesteld een
verklaring van geen bedenkingen
te verlenen, waarna de omgevingsvergunning kan worden verleend.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
1 juni, 12.00 uur meldt bij de griffie kan men inspreken op de onderwerpen en daarmee de raadsleden
van informatie voorzien.
Sluiting
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Advies Auditcommissie +
accountantsverslag
Jaarrekening 2015
In deze bijeenkomst worden de
Jaarstukken 2015 behandeld. De
accountant zal een korte toelichting geven op zijn oordeel over
de jaarrekening 2015. De voorzitter van de auditcommissie zal het
advies van de commissie over de
jaarstukken toelichten. Vervolgens
is er gelegenheid voor de raad vragen te stellen aan de accountant en
de auditcommissie.

De eerstvolgende raadsvergadering is op 8 juni 2016.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegebesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 17 mei onder
meer de volgende besluiten genomen:
Eigen huis bouwen
in Middenwillens
In de wijk Middenwillens komen
zes kavels beschikbaar om een
huis te bouwen in het duurdere segment. Drie kavels komen dit
jaar beschikbaar en drie kavels in
2017. Het college wil zo ruimte geven aan particulieren om hun eigen
opdrachtgever te zijn voor huizenbouw. Het gaat om kavels tussen
de 600 en 1.000m2. Om dit te realiseren, is voor iedere kavel een zogeheten kavelpaspoort opgesteld.
Daarin zijn de regels uit het bestemmingsplan duidelijk vertaald
in een aantal bouwvoorschriften.
Zo is in één overzicht duidelijk welke regels gelden. Ook is globaal de
gewenste beeldkwaliteit beschreven waaraan de woning moet voldoen. Dit is ruim, zodat de koper
de woning geheel naar eigen inzicht en smaak kan ontwerpen en
bouwen.
Aanvragen starterslening
ook in 2016 mogelĳk
De starterslening voorziet in een
behoefte. Om die reden continueert het college in 2016 deze mogelijkheid. Deze lage-rente-lening
helpt starters op de (koop)woningmarkt om de financiering voor
de aankoop van een eigen woning rond te krijgen. Deze regeling is mede bedoeld om beweging
op de woningmarkt te stimuleren.
In de afgelopen periode (september 2013 t/m september 2015) zijn
65 startersleningen verstrekt; dat
zijn ongeveer 31 leningen per jaar.
Het college stelt geld beschikbaar
om deze startersleningen te blijven
aanbieden. Of de startersleningen
ook na 2017 beschikbaar blijven,

wordt eind 2016 duidelijk.

Werk aan de weg
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade van 27
mei t/m 1 juli.
Binnenstad
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Wijdstraat en
Achter de Vismarkt van 30 mei t/m
24 juni.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Noodgodsstraat en de Molenwerf op 25
en 26 mei.
Raam
Afgesloten tussen de Vlamingstraat
en de Drapiersteeg op 30 mei.
Regentesseplantsoen
Afgesloten t/m 24 juni aan de zijde
van de Kleiweg.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Constantĳn Huygensstraat
Afgesloten van de Rotterdamseweg t/m van Baerlestraat van 30
mei t/m 17 juni.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten t/m 22 juli tussen het
Crabethpark en de Kattensingel.
Oost
Dunantsingel
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rijkestraat t/m 27 mei.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen op 5 en 6 juli tussen 9.00 en
15.00 uur.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Achter Cornelis Ketelstraat, kappen van 5 bomen (13-05-2016);
Binnenpolderweg 15, bouwen
van een tuinkamer (12-05-2016);
Burgemeester van Dĳkesingel
10, plaatsen van een dakkapel (1605-2016);
Calslaan 30, plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van woning (11-05-2016);
Karnemelksloot 105, vergroten
van het raam in de zijgevel (16-052016);
Karnemelksloot 22, kappen van
een es (10-05-2016);
Keerkring 12, realiseren van een
ademluchtwerkplaats
(13-052016);
Marco Pololaan 8, kappen van
een berk (13-05-2016);
Nĳverheidsstraat 24, plaatsen
van gevelreclame en een banner
(17-05-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
1ste Moordrechtse Tiendeweg,
aanbrengen van een grondkerende
constructie (18-05-2016);
Burgemeester Jamessingel 41,
nieuwbouwen van kantoorpand
Rabobank Gouwestreek (13-052016);
Doorslag nabĳ Drossaardslag
76 – 78, vervangen van een brug
(19-05-2016);
Koningshof (Blok E) (Bouwnr. E1
t/m 32), bouwen van een appartementencomplex (19-05-2016);
nabĳ Hoge Gouwe 131, plaatsen van een seizoensgebonden
schandpaal (19-05-2016);
Crabethstraat 11, kappen van
een boom (13-05-2016);

Goudseweg 4, bouwen van terras
op een afdak (19-05-2016);
Goudseweg 62, wijzigen van de
voorgevel (18-05-2016);
Kervelgaarde 18, kappen van een
boom (13-05-2016).
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
Goudseweg 4, bouwen van terras
op een afdak (13-05-2016).
Rectificatie
Ontwerpvergunning
afwĳking
bestemmingsplan
Per abuis is in de vorige editie van
deze krant (18-05-2016) onder
Ontwerpvergunning afwijking bestemmingsplan de Lange Tiendeweg 15 vermeld, in plaats van Korte Tiendeweg 15.
De tekst moet luiden:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn om vergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van het realiseren van een
lunchcafé in het pand Korte Tiendeweg 15.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen twee weken ter
inzage in het Huis van de Stad van
19 mei t/m 1 juni 2016. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen
hierover schriftelijk en mondelinge
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

Naamgeving
openbare ruimte
Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben op 12 mei 2016 besloten tot het vaststellen van de
benaming van de openbare ruimte Doggersbanklaan in de buurt
van de Bodegraafsestraatweg in
de wijk Plaswijck.
Het besluit ligt niet ter inzage.

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.
Sophia, E.R.E. / Geboren: 09-101986 / Singelstraat 6 / Datum vertrek: 26-04-2016;
Graafi, Z. / Geboren: 13-01-1993 /
Singelstraat 6 / Datum vertrek: 2604-2016;
Rewers, M. / Geboren: 25-041959 / Singelstraat 6 / Datum vertrek: 26-04-2016;
Kruiswĳk, S. / Geboren: 05-111988 / Singelstraat 6 / Datum vertrek: 26-04-2016;
de Vrieze, J.C. / Geboren: 16-03-

1966 / Singelstraat 6 / Datum vertrek: 26-04-2016;
Pham, D.K. / Geboren: 13-021992 / Singelstraat 6 / Datum vertrek: 26-04-2016;
Belahoussine, R. / Geboren: 1009-1984 / Singelstraat 6 / Datum
vertrek: 26-04-2016;
El Hatmi, Redouan / Geboren: 0611-1987 / Singelstraat 6 / Datum
vertrek: 26-04-2016;
El Yarali, E. / Geboren: 01-021973 / Snoystraat 42 / Datum vertrek: 25-04-2016;
Mohandis, T. / Geboren: 22-091989 / Middenmolenlaan 189 / Datum vertrek: 25-04-2016;
Jopse, R.P.A. / Geboren: 16-061995 / F W Reitzstraat 65 / Datum
vertrek: 25 april 2016;
Moldovan, L. / Geboren: 04-021988 / Raam 119 / Datum vertrek:
25 april 2016;
Bajja, Z. / Geboren: 08-04-1992 /
Raam 224 / Datum vertrek: 25 april
2016;
Grimm, A. / Geboren: 30-08-1982
/ Ronsseweg 171 / Datum vertrek:
26-04-2016.
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).

Verordening
startersleningen Gouda
Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van 17 mei
2016 op grond van artikel 6 lid 3
van de Verordening startersleningen Gouda het budget/subsidieplafond voor de startersleningen
per 17 mei 2016 vastgesteld op
€ 644.624,69. Aanvragen worden in behandeling genomen in de
volgorde van ontvangst.

Mandatenbesluit
Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben in hun vergadering
van 17 mei 2016 een wijziging van
het Mandatenbesluit 2012 deel A
vastgesteld. De wijziging is het gevolg van een herinrichting van de
directie Ruimtelijke Ontwikkeling.
Het gewijzigde mandatenbesluit
treedt één dag na bekendmaking in
werking en ligt ter inzage bij de directie Dienstverlening, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Ontwerp Bodemkwaliteitskaart en
Nota Bodembeheer
Midden-Holland
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer
Midden-Holland en Zoetermeer
2016-2021.
Het besluit Bodemkwaliteit regelt
de toepassingsmogelijkheden van
grond in de regio waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld.
Om deze mogelijkheid te benutten
moet een gemeente beschikken
over een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart en bijbehorende Nota
Bodembeheer. Hiermee kan de gemeente het hergebruik van grond
en bagger doelmatig, efficiënt en
weloverwogen regelen. Bijkomend
voordeel is dat het beleid regionaal
is. Dat schept ruimere afzetmogelijkheden voor vrijgekomen grond.
Daarnaast kan het beleid leiden tot
vermindering van winning van delfstoffen en tot vermindering van
transportbewegingen ten behoeve
van grondverzet. Daarmee levert
het een bijdrage aan de vermindering van CO2 uitstoot.
Inzage
Dit ontwerpbesluit en de daarbij
behorende stukken kunt u vanaf 26

mei tot en met 6 juli 2016 inzien op
www.gouda.nl/terinzage.
Op grond van de bepalingen van
afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen het ontwerpbesluit
binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt mondeling of schriftelijk zienswijzen
indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, afdeling Ruimtelijk
Beleid en Advies, Postbus 1086,
2800 BB Gouda. Tel. 14 0182.

Wet milieubeheer
Maatwerkvoorschriften
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In
bepaalde gevallen is het nodig ter
bescherming van het milieu aanvullende
maatwerkvoorschriften
op te leggen naast de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende maatwerkvoorschriften opgelegd:
HY`s mooi, geluidsvoorschriften
bij het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het perceel Gouderaksedijk 68b, 2808 NG Gouda.
Inzage
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, tel. (088) 5450
000. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2016020779.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit (23 mei
2016) een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet gestuurd
worden naar het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn
voor de indiener geen kosten verbonden.
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 (Zie Toelichting). U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Meldingen
Melding op grond van artikel
8.40 van de 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.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:
Wĳn en bubbels, Veerstal 20,
2801 RB 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 bekend-
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Bekendmakingen
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Burgemeester
en wethouders
maken bekend
making staat ook op de website
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, www.odmh.nl.

Besluit lozen
buiten inrichtingen
Op lozingen die niet vanuit een
huishouden of een inrichting (een
bedrijf, inclusief landbouwbedrij-

Gemeente Gouda

ven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Voormalige Q-park terrein, langs
Burgemeester Jamessingel te
Gouda, voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering
bij het bouwrijp maken van het terrein.
Wachtelstraat 52, 2802 EV Gouda, voor het lozen van grondwater

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-

afkomstig van ontwatering.
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 van het Besluit lozen
buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Stichting
Jeugdavondvierdaagse, voor het houden van
evenement
Jeugdavondvierdaagse op 24 mei 2016 tot en
met 27 mei 2016 van 18.00 uur

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

tot 21.00 uur en op vrijdag tot
22.00 uur.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Locatie: vier wandeltochten door
Gouda, start- en eindpunt van
alle routes is parkeerterrein Klein
Amerika.
De vergunning is verleend en
verzonden op 17 mei 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).
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.

