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Centrummanagers uit heel Nederland kijken naar Gouda
Maar liefst 75 leden van het landelĳk Platform Binnenstadsmanagement brachten vorige week woensdag een bezoek Gouda.
Onze stad was als locatie uitgekozen, omdat Gouda winnaar is
van de titel Beste Binnenstad 2015-2017.

Het gezelschap is met een toeristentreintje door de stad gereden om met eigen ogen de kwaliteiten en de opgaven van de

stad te zien. De reacties waren
zeer enthousiast en lovend over
de wijze waarop Gouda samenwerkt en de stappen die er alle-

Op deze manier konden centrummanagers van andere steden een kijkje achter de Goudse schermen krijgen en leren van
onze aanpak, zoals bijvoorbeeld
de stevige samenwerkingsstructuur in de binnenstad.
Uit de praktĳk
De aanwezigen leden kregen de
‘ins en outs’ van de Goudse aanpak gepresenteerd door onze
centrummanager en diverse jonge ondernemende Gouwenaars.

maal zijn gezet.
Inspiratie
Wethouder Daphne Bergman:
“We zijn natuurlijk ontzettend
blij met het behalen van de titel Beste Binnenstad. We krijgen
veel vragen van andere gemeenten over onze aanpak. Deze bijeenkomst stelde ons in staat om
onze manier van werken breed
onder de aandacht te brengen.
We hopen de deelnemers geïnspireerd te hebben om in de eigen stad aan de slag te gaan.
Soms heb je een lange adem nodig, maar doorzettingsvermogen
wordt ook beloond! Dat hebben
we zelf ervaren”.

Kinderkaasmarkt met Goudse
recordpoging Kaashappen!

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.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
16 juni: burgemeester Schoenmaker en wethouder Bergman opening Kinderkaasmarkt;
17 juni: wethouder Bergman officiële handeling Schildje ICOMOS;
20 juni: burgemeester Schoenmaker en wethouder Niezen - veiligheidsavond Gouda Noord;
22 juni: wethouder Werger - tekenen nieuw contract vraagafhankelijk vervoer (cvv);
24 juni: wethouder Werger werkbezoek SO De Regenboog;
24 juni: wethouder Tetteroo excursie Woonpartners: nieuwbouw, nu en in de toekomst;
27 juni: wethouder Tetteroo opening Downies & Brownies;
30 juni: wethouder Bergman naturalisatiebijeenkomst;

30 juni: burgemeester Schoenmaker en wethouder Niezen - veiligheidsavond Gouda West;
3 juli: burgemeester Schoenmaker – veteranendag.

Deze derde editie is een bijzondere. Om 11.30 uur luidt
burgemeester Milo Schoenmaker de bel als aftrap voor
de eerste Goudse recordpoging Kaashappen! Hoeveel
kinderen happen tegelijkertijd
een heerlijk blokje Gouda Kaas
weg? Zorgt u voor het tromgeroffel?

College Ontmoet
Op 21 juni gaat het college kijken
bij de verbouwing van de Ambachtsschool.

Naast deze recordpoging zullen zo’n 300 Goudse basisschoolkinderen uit groepen
6 en 7 zich op en rondom de

Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen (Stedelijk beheer, Duurzaamheid en Verkeer)? Op woensdag
31 augustus 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
Dat kan op maandag 20 juni
van 19.30 tot 20.30 uur. Dan
zit wethouder Rogier Tetteroo
in de Jan Litghartschool (Korte
Akkeren) voor u klaar met een
kop koffie of thee.

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?

Kinderburgermeester
Yassine Mellah en de Brede
School geven donderdagochtend 16 juni om 9.30 uur
het startsein voor de derde
Goudse Kinderkaasmarkt.

kaasmarkt verdiepen in het thema ‘Kaas’. Op speelse wijze komen de leerlingen meer te weten
over de wereldberoemde Gouda
Kaas. Zodat zij daarna in binnen-

Kent u een ondernemer of onderneming die zich onderscheidt en vindt u dat deze
in aanmerking moet komen
voor de titel ‘Ondernemer van
het Jaar’? Draag hem of haar
dan voor!
Voordrachten voor deze Ondernemersprijs Midden-Holland
kunt u t/m 30 juni 2016 indienen bij de gemeente Gouda via:
dorine.vandermeer@gouda.nl.
Vergeet u hierbij niet de contactgegevens van de onderneming
en een korte motivatie achter te
laten.
Ingediend, en dan?
Een commissie beoordeelt de
voorgedragen kandidaten op
basis van diverse criteria. Vanuit elke gemeente worden er per
categorie kandidaten opgenomen in het juryboek. De drie categorieën zijn: ‘Detailhandel en
Horeca’, ‘MKB’ en ‘Grootzakelijk’.
Dit boek wordt overgedragen
aan de jury, die vervolgens per
categorie drie genomineerden
zal selecteren. Zij dingen mee
naar de titel ‘Ondernemer van
het Jaar’ in hun categorie.
Prĳsuitreiking
De uitreiking van de Ondernemersprijs Midden-Holland vindt
plaats op maandag 16 januari 2017 in de Goudse Schouwburg. De organisatie van deze
derde editie is in handen van
Network Business Events.

Prijsuitreiking: ‘Ontwerp een duurzame stad’
Ontwerp een duurzame en zo
groen mogelĳk stad van de
toekomst, liefst CO2 neutraal
en waar het prettig wonen
is. Dat was de opdracht voor
leerlingen van Goudse middelbare scholen. Afgelopen donderdag werden de ontwerpen
gepresenteerd in het Huis van
de Stad, waarbĳ duurzaamheidswethouder Hilde Niezen
de winnaars bekend maakte. Meer informatie vindt u op:
www.duurzamestad.nl

Prokkelraad:
“Een waardevolle avond”
Een bĳzondere avond voor alle deelnemers: vorige week was
er een raadsvergadering waarbĳ ieder raadslid een koppel
vormde met iemand met een beperking. Want die avond draaide het om hen.

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 vrijdag 8 juli om 14.00 in
de bibliotheek De Chocoladefabriek.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

én buitenland kunnen vertellen
hoe en waar de kaas gemaakt
wordt, waarom deze tóch
Gouda Kaas heet en vooral …
hoe lekker hij is!

Wie wint de titel:
Ondernemer van
het Jaar?

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

Aan de hand van stellingen
discussieerden én stemden zij
over onderdelen uit het VNverdrag voor mensen met een
beperking. De prokkelraad was
in het kader van de prokkelweek: een week met prikkelen-

de ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking.
“Een waardevolle avond”, lieten diverse raadsleden na afloop weten via Twitter.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Ontmoetingen op de Maatschappelijke Beursvloer

Oscar van der Wĳk

leving en versterken hun imago.
Maatschappelijke organisaties
hebben de mogelijkheid om in
korte tijd veel bedrijven te spreken. Daarbij kunnen zij een vraag
of een klus onder de aandacht
brengen die alleen niet of moeilijk
uitvoerbaar is. In 2014 zijn op die
manier 85 matches en veel contacten tot stand gekomen.

Maatschappelĳke organisaties en het bedrĳfsleven ontmoeten elkaar weer op donderdag 10
november tĳdens de Goudse Maatschappelĳke Beursvloer. Het VrĳwilligersInformatiePunt (VIP)
organiseert deze bĳeenkomst, waarbĳ deelnemers onderhandelen over maatschappelĳke zaken in een dynamische en informele sfeer, met gesloten beurzen.
Wat de één over heeft, is misschien wel precies wat de ander
zoekt!

Bĳdrage aan de samenleving
De Beursvloer is voor bedrijven
een middel om invulling te geven

aan Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen. Zij leveren zo een
bijdrage aan de Goudse samen-

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.
Sluiting
Op maandag 27 juni en woensdag 29 juni komt de raad bijeen
voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 22 juni is er een besluitvormende raadsvergadering.
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.

Besluitvormende
raadsvergadering

ging 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. In de praktijk is dit
het meest effectieve instrument gebleken om het scheidingspercentage van huishoudelijk afval te verhogen. 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.

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. Het plan maakt het de betrokken partijen mogelijk hun doelstellingen te realiseren en is ruimtelijk haalbaar.
Afval scheiden loont
Er ligt een voorstel om een financiele prikkel in te voeren die al in 40%
van de gemeenten in Nederland
wordt toegepast. Door een verla-

Archiefverordening
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.
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 ingediend bij de provincie Zuid-Holland en een omgevingsvergunning aangevraagd bij
de gemeente Gouda. Aan de raad

Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 6 juni onder
meer de volgende besluiten genomen:
Voorkomen huisuitzetting
Huisuitzetting in Gouda willen we
voorkomen. Het voorkomen hiervan en/of de kans geven op een
nieuwe start, voorkomt dat mensen afglijden naar armoede, dakloosheid en een opeenstapeling
van problemen. Gouda werkt daarin actief samen met corporaties,
gemeente, GGD en zorgverleners.
Deze samenwerking heeft ervoor
gezorgd dat Gouda geen stijgende
cijfers heeft, in tegenstelling tot het
landelijk beeld. Voor de voortzetting van deze samenwerking tekenen betrokken partners een nieuw
convenant.
Op naar nóg minder vroegtĳdig
schoolverlaters
De wens is om het aantal leerlingen
dat jaarlijks zonder VO of MBO niveau2-diploma school verlaat, terug te brengen. Dit gebeurt via de
aanpak ‘terugdringen voortijdig
schoolverlaten’(VSV). Het ministerie van Onderwijs heeft dit vierjarige project al twee keer uitgevoerd, en met succes. Het aantal
vroegtijdig schoolverlaters is teruggebracht van 64.000 in 2006 naar
minder dan 25.000 in 2015. Om
die reden volgt voor 2017-2020
een voortzetting en verbreding van
deze aanpak met als doel het aantal schoolverlaters in 2021 te ver-

Ook geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.gouda.nl/vip,
bel via tel. 14 0182 of stuur een
mail naar: vip@gouda.nl.
De ambassadeurs van de maatschappelijke beursvloer zijn: De
heer G. Bouwmeester van de
Goudse verzekeringen, mevrouw
N. Ferket van Centric, de heer R.
de Haas van Mozaïek Wonen, de
heer R. Mascini van Woonpartners en de heer H. Telkamp van
Rabobank Gouwestreek.

lagen tot 20.000. Hiervoor hebben gemeenten en onderwijs (VO
en MBO) in de regio Zuid Holland
Oost, waar Gouda onder valt, een
convenant getekend.
Sportster Aafke van Leeuwen
jurylid kinder- en jeugdlintje
Kinderen of jongeren die een bijzondere prestatie leveren voor de
maatschappij kunnen in Gouda een
kinder- of jeugdlintje krijgen. Over
wie dit krijgt, buigt een jury zich.
Wereldkampioene Jiu Jitsu fighting
Aafke van Leeuwen is aan het rijtje
juryleden toegevoegd. Gezien de
bijzondere sportprestaties van Aafke van Leeuwen is met haar contact gezocht over het jurylidmaatschap. Dit is positief ontvangen. De
samenstelling van de jury is nu als
volgt: de zangeres Hind Laroussi,
de beeldkunstenaar Willem Hesseling (tevens voorzitter van de jury),
de Olympisch kampioene Daniëlle
de Bruijn en Dorien Ketel namens
Gouda Bruist.
Sporten en bewegen in Gouda
Het voornemen om sport in Gouda in zijn volle breedte onder de
loep te nemen, heeft de conceptnota ‘Sporten en Bewegen in Gouda 2020’ tot resultaat. De intentie is
om sport en bewegen te stimuleren
onder een zo groot mogelijk deel
van de Goudse bevolking. Het gaat
daarbij om specifieke activiteiten
en programma’s voor te bepalen
aandachtsgroepen. Ook de ontwikkelingen in het sociaal domein
geven aanleiding om het sportbeleid te actualiseren. Eén van de onderdelen is de bijdrage die sport
kan leveren aan het bereiken van
maatschappelijke beleidsdoelen.
Dit betekent dat sport en het sociaal domein nauwer met elkaar in
verband gebracht kunnen worden.
De conceptnota ‘Sport en Bewegen in Gouda 2020’ geeft daartoe
een aanzet, die de gemeente samen met sportorganisaties en andere maatschappelijke organisaties verder uitwerkt. Ook streeft de
gemeente naar het delen van sportaccommodaties met meerdere verenigingen. Als laatste komen er
voorwaarden en faciliteiten waarbinnen Sport.Gouda, verenigingen,
maatschappelijke organisaties en
inwoners hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen op het gebied van sport en bewegen.

Verkeersbesluit
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendma-

Lever snoeiafval taxus in
voor strijd tegen kanker
Heeft u een taxushaag? En wilt u dat het snoeisel van uw haag
gebruikt wordt om kanker te bestrĳden? Aarzel dan niet en
breng uw taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus naar het
afvalbrengstation.
De taxushaag is een heg met
naalden en rode besjes en deze
staat in veel tuinen in Nederland.
In de jonge twijgen zit baccatine.
Dat is een belangrijke grondstof
voor chemotherapie. Eén kubieke meter taxussnoeisel is goed
voor één chemotherapiebehandeling.
Wat moet ik inleveren?
Snoei uw taxus de komende weken, want in deze periode zit er
veel baccatine in de twijgen. Vang
de jonge, groene scheuten op
met een doek of zeil. De scheuten zijn namelijk bruikbaar voor
nieuwe medicijnen en het andere
groenafval van de taxushaag niet.

kingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Energieweg, er wordt een gebod
ingesteld om rechtsaf de Nieuwe
Gouwe OZ op te rijden.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 16 juni tot en met 27 juli 2016.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Goudse
Houtsingel en Willenskade t/m 1
juli.
Binnenstad
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten t/m 17 juni op de splitsing met de van Oldebarneveltstraat.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Wijdstraat en
Achter de Vismarkt t/m 24 juni.
Raam
Afgesloten tussen de Korte Raam
en de Aaltje Bakstraat t/m 15 juni.
Regentesseplantsoen
Afgesloten t/m 24 juni aan de zijde
van de Kleiweg.
Van Oldebarneveltstraat
Afgesloten tussen de Graaf van
Bloisstraat en de Jan van Beaumontstraat t/m 17 juni.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Constantĳn Huygensstraat
Afgesloten vanaf de Rotterdamseweg tot de Van Baerlestraat t/m 17
juni.
Keizerstraat
Afgesloten op de hoek met de Kuiperstraat op 22 juni.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten t/m 22 juli tussen het
Crabethpark en de Kattensingel.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen op 5 en 6 juli tussen 9.00 en
15.00 uur.
Ridder van Catsweg
Fietspad afgesloten tussen de van

Lever het in op het afvalbrengstation. Het snoeiafval wordt vervolgens verwerkt als grondstof
voor kankermedicatie. Bovendien krijgt de gemeente voor elke
ingezamelde kuub taxussnoeisel vijftig euro. Dat geld gaat
naar KWF Kankerbestrijding. Vorig jaar hebben we in Nederland
2600 chemokuren aan taxussnoeisel ingezameld!
Afvalbrengstation
Het afvalbrengstation aan de
Goudkade 23 in Gouda is geopend op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. Kijk
voor meer informatie op www.
vergrootdehoop.nl

Limburg Stirumstraat en de Van
der Duyn van Maasdamstraat t/m
24 juni.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Julianasluisterrein 1, aanleggen
van een tijdelijk fietspad t.b.v. dijkversterking Moordrecht (03-062016);
de Savornin Lohmansingel 8,
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde (02-06-2016);
Dunantsingel 314, kappen van 3
esdoorns (31-05-2016);
Julianasluisterrein 1, plaatsen
van een afsluitbare overdekte fietsenstalling (01-06-2016);
Thorbeckelaan 1, uitbreiden van
de supermarkt en plaatsen van gevelreclame (02-06-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Oranjeplein, ter hoogte van de
overgang naar de Koningin Wilhelminaweg, kappen van 3 stuks bomen (03-06-2016);
Arie Kerssensteegje 14, wijzigen
van de maatvoering op bestaande
vergunning en plaatsen zonnepanelen (07-06-2016);
Dunantsingel 314, kappen van 3
esdoorns (07-06-2016);
Groeneweg 52a, plaatsen van
zonnepanelen (06-06-2016);
Nĳverheidsstraat 24, plaatsen
van gevelreclame (07-06-2016);
Walestraat 9 t/m 21, splitsen van
een winkel in zes appartementen
(02-06-2016).
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
Kleiweg 8 en 12 en Sint Anthoniestraat 16 t/m 24, realiseren van
5 appartementen boven de winkels
(07-06-2016);
Ruigenburg 56, plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (06-062016).

Vervolg op
gemeentepagina 3
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Burgemeester
en wethouders
maken bekend
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.
El Farkouchi, Y. / Geboren: 1903-1995 / Poldermolendreef 52 /
Datum vertrek: 25-04-2016;
Bielichowska, M.M. / Geboren:
03-02-1990 / Slotemaker de Bruïnestraat 9 / Datum vertrek: 17-052016;
Stegienta, B.M. / Geboren: 18-111978 / Slotemaker de Bruïnestraat
9 / Datum vertrek 17-05-2016;
Królak, N.A. / Geboren: 20-012011 / Slotemaker de Bruïnestraat

Gemeente Gouda

9 / Datum vertrek: 17-05-2016;
Stegienta, R.J. / Geboren: 12-031979 / Slotemaker de Bruïnestraat
9 / Datum vertrek: 17-05-2016.
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).

Afhalen beschikking
De directie Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Gouda roept de volgende persoon op:
de heer P.L. de Waal, geboren
op 6 december 1952, om uiterlijk tot zes weken na het verschijnen van deze oproep een op zijn
naam gestelde beschikking af te
halen. U kunt zich hiervoor melden bij de balie van het Huis van
de Stad, Burgemeester Jamesplein
1 te Gouda.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:
De heer Affan, voor verkoop van
Irakese stijl etenswaar en pizza’s,
wekelijks op dinsdag tot en met
vrijdag. Dit gedurende de periode van 1 september 2016 t/m 31
december 2017 van 10.30 uur tot
20.00 uur op de locatie: Groen van
Prinsterersingel. De vergunning is
verzonden op 3 juni 2016.
U kunt de verleende vergunning

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-

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

Wet milieubeheer
Activiteitenmelding
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 op grond
van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
- Barista Cafe Gouda, Kleiweg
100, 2801GJ Gouda (oprichten);
- Brandmeester, Willensplein 1,
2807PA Gouda (oprichten);
- Curcuma, Korte Groenendaal
21, 2801JP Gouda (oprichten);
- Het Kantoor van Nu, Peperstraat 20, 2801RE Gouda (oprichten);
- Koeien en Kaas, Achter de
Waag 20, 2801NA Gouda (oprichten);
- Viejee’s, Wijdstraat 13, 2801KA
Gouda (oprichten);
- Golfbaan Ĳsselweide Gouda
B.V., Sluisdijk 15, 2809NA Gouda (veranderen).
Geen bezwaar mogelĳk
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.

Conceptnota
Sport en Bewegen
Het college van burgemeester en
wethouders van Gouda vraagt advies aan de Goudse Adviesraad
Sociaal Domein over de Conceptnota Sport en Bewegen in Gouda
2020. Sport en bewegen leveren (al
dan niet in preventieve zin) een wezenlijke bijdrage aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en betrokkenheid en van een
actieve, gezonde levensstijl en (behoud van) een goede gezondheid.
Dit betekent dat sport en het sociaal domein nauwer met elkaar
in verband gebracht kunnen worden. De Conceptnota Sport en Bewegen in Gouda 2020 geeft daar
een aanzet toe die samen met de
sportorganisaties en andere maatschappelijke organisaties verder
wordt uitgewerkt.

nant. Daarin is afgesproken samen
een bedrijventerrein te ontwikkelen
op Moordrechts grondgebied, ten
westen van ‘t Weegje.
Op de agenda van deze vergadering worden de volgende punten
behandeld:
- Accountantsverslag 2015;
- Vaststelling Jaarrekening 2015;
- Vaststelling Begrotingswijziging
2016, nummer 1;
- Vaststelling Begroting 2017 –
2018.
De vergadering is openbaar. De
stukken voor de vergadering liggen
vanaf vrijdag 10 juni 2016 ter inzage in het gemeentehuis Zuidplas in
Nieuwerkerk aan den IJssel, Raadhuisplein 1. Voor informatie kunt u
terecht bij mevrouw V. Boxhoorn,
beleidsadviseur economische zaken via tel. (0180) 63 99 57.

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

Vergadering Bedrijvenschap regio Gouda e.o.
Op donderdag 23 juni 2016 vergadert het Algemeen Bestuur van
het bedrijvenschap regio Gouda
om 17.00 uur in het Raadhuis van
de Gemeente Zuidplas over het te
ontwikkelen bedrijventerrein Gouwe Park.
In 1993 sloten Gouda, Moordrecht en Waddinxveen een conve-

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

De burgemeester
maakt bekend

De heer Hess, Bouwinvest Dutch
Inst Retail Fund N.V., voor de
aanleg en het onderhoud van
biggenrug, hekwerk met begroeiing tegen de gevel en een groenvak rondom het trappenhuis.
Aanpassingen Slapperdel. De
vergunning is verleend en verzonden op 1 juni 2016.

Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de
burgemeester aan:
Bureau de Kermisgids B.V., voor
het houden van een Kermis 2016
van 20 september 2016 t/m 25
september 2016 op de locatie:
Markt. De vergunning is verleend
en verzonden op 9 juni 2016.
Dynamic Promotions, voor het
houden van een Stadsbraderie
op 17 juni en 18 juni 2016 van
10.00 uur tot 17.00 uur op de locatie: Binnenstad en op 17 juni
2016 ook op de Markt. De vergunning is verleend en verzonden op 9 juni 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).

Vergunning APV
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:

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.

