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Nieuws
14 Juni 2017

Gemeente Gouda

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 10 juli tussen 17.00
en 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.

maker - verkiezing kinderburgemeester;
23 juni: Wethouder Bergman
- openen schoolplein Park en
Dijk;
26 juni: Het college - diner ereburgers.

College Ontmoet
Burgemeester en wethouders
brachten vorige week een werkbezoek aan de ondernemers
aan het Van Hogendorpplein en
spraken daar onder andere met
de directie van Accacia Water
en Plusmarkt Koorneef.
Op 20 juni staat een collegebezoek aan Centric gepland.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
15 juni: Burgemeester Schoenmaker - openen kinderkaasmarkt;
16 juni: Burgemeester Schoenmaker - openen Havendagen;
21 juni: Burgemeester SchoenGemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
Op maandag 19 juni is er een
voorbereidende raadsbijeenkomst
en op woensdag 21 juni is er een
oriëntatieweek. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/raadsinformatie of neem
contact op met de griffie via tel.
(0182) 58 91 97 of e-mail: griffie@
gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Verkenning en debat: Sportnota
De nota sport en bewegen stelt
een kanteling van het sportbeleid voor, waarbij het accent meer
dan voorheen komt te liggen “op
het stimuleren van sport als verbindende kracht in onze samenleving”. Een belangrijke wijziging op
financieel gebied is dat de bezuinigingstaakstelling voor sport vanaf 2018 is teruggedraaid. De raad
wordt gevraagd kennis te nemen
van de nota en de uitgangspunten voor het nieuwe beleid vast te
stellen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
19 juni 12.00 uur meldt bij de griffie (griffie@gouda.nl of tel. 0182589197) kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Oriëntatieweek
De oriëntatieweek is een avond
van en voor de gemeenteraad. Op
die avond wordt er geen officiële
raadsvergadering gehouden, maar
hebben de fracties in de gemeenteraad de mogelijkheid om zelf onderwerpen te agenderen.
Fracties kunnen inwoners of vertegenwoordigers van organisa-

Tel. 14 0182

ties uitnodigen om van zich te laten horen, bijvoorbeeld door een
presentatie te houden. Op deze
manier kunnen zij op verzoek van
fracties hun invloed uitoefenen op
onderwerpen en kunnen fracties
de informatie betrekken bij eventuele besluitvorming in de gemeenteraad.
Op maandag 26 juni en woensdag
28 juni 2017 komt de raad bijeen
voor een voorbereidende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 6 juni onder
meer het volgende besloten:
Gouda een stad in beweging:
nieuw Mobiliteitsplan
Hoe kan Gouda ook in de toekomst als stad in beweging blijven? Het nieuwe Mobiliteitsplan
geeft daar antwoord op. Belangrijke aandachtspunten zijn: méér
ruimte voor de fiets, betere bereikbaarheid en doorstroming, versterken van leefbaarheid en duurzaamheid. De binnengekomen
inspraakreacties zijn verwerkt en
het college legt het plan nu voor
aan de gemeenteraad. Gouda is
een compacte stad en daarom
is het belangrijk om efficiënt met
ruimte om te gaan en slim te investeren om de stad gezond en
in beweging te houden. In het
Mobiliteitsplan 2017-2026 komen
alle vormen van vervoer aan bod.
Waarbij een goede balans is gezocht in de verdeling van ruimte voor autoverkeer en langzaam
verkeer, tussen bereikbaarheid en
leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Maar om fietsvoorzieningen te verbeteren moet autoverkeer wel in
juiste banen geleid worden. Sommige routes moeten verbeteren en
op andere moet er meer prioriteit

Inloopspreekuur
bij u in de wijk

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op
donderdagmiddag 15 juni van
13.00 tot 14.00 uur een inloopspreekuur. Kom dan gerust langs. Aanmelding vooraf
is niet nodig. De koffie en thee
staan klaar in de Chocoladefabriek (Klein Amerika). Kunt u
niet op deze datum? Het volgende inloopspreekuur is op
30 juni bij Victory Sports in
Goverwelle.

gemeente@gouda.nl

komen voor fietsers en voetgangers. Kortom er zijn ook belangrijke keuzes en afwegingen nodig.
De vele inspraakreacties zijn nu
beoordeeld en waar nodig opgenomen in het plan dat nu is vastgesteld.
Uitvoeringsprogramma
De plannen uit het Mobiliteitsplan
zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Dit geeft meer concreet
aan wat er moet gebeuren in de jaren 2017 t/m 2020 en het geld wat
er voor nodig is. Prioriteiten zijn in
eerste instantie het verbeteren van
de belangrijkste fietsknelpunten, zoals ook in het actieprogramma van
het college staat. De prioriteiten zijn
bepaald op basis van ongevallengegevens, klankbordgroep overleggen, enquêtes, inspraakreacties en
locatiebezoeken.
Meer informatie: www.gouda.nl/
mobiliteitsplan

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Marga Klompéstraat, aanwijzing
van twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op het terrein van Videna.
Ridder van Catsweg, aanwijzing
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats onder verplaatsing van
de gehandicaptenparkeerplaats
algemeen.
Tweede Hieronymus van Alphenstraat, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 14 juni 2017 tot en
met 27 juli 2017. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg

www.gouda.nl

Afgesloten tussen de Isoldestraat
en de Rolandstraat t/m 22 juni.
Binnenstad
Agnietenstraat
Op 19 juni tussen 6.00 uur en 9.00
uur afgesloten ter hoogte van de
Bart Smit.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Jeruzalemstraat
Afgesloten tot 28 juli.
Rozendaal
Afgesloten op 23 juni tussen 10.00
en 14.00 uur.
Spieringstraat
Afgesloten t/m 27 juli.
Korte Akkeren
Dotterplantsoen
Afgesloten t/m 31 juli.
Nieuwe Park
Van Strĳenstraat
Afgesloten t/m 16 juni.
Noord
Graaf Hendrikstaat/
Graaf Adolfstraat
Gedeeltelijk afgesloten t/m 30 juni.
Troelstralaan
Afgesloten t/m 16 juni.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel
De verkeerslichten staan op knipperen op 20, 21 en 22 juni tussen
9.00 en 15.00 uur. Dit vanwege
examens van de aankomende verkeersregelaars.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Goudrand 3 bouwveld P-Q-R nr:
60 t/m 81, het bouwen van 22 woningen Goudrand 3 te Gouda (0206-2017);
Fluwelensingel 96, 96a, 96b, 96c
en 96d, het intrekken van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand tot vijf woningen (20-04-2017);
Kampenringweg 40, het plaatsen
van reclame (01-06-2017);
Korte Groenendaal 17, het realiseren van woonruimte boven de
winkel (07-06-2017);
Krugerlaan 211, het aanbrengen

Vanavond in de gemeenteraad
Woensdagavond 14 juni worden
o.a. de volgende onderwerpen in
de gemeenteraad besproken:
Besluitvormende
raadsvergadering
• Verordening bevordering
maatschappelijke
participatie Gouda 2017
• Zienswijze ontwerpbegroting 2018 RDOG HM
• Start onteigeningsprocedure De Rijkestraat
• Jaarrekening 2016

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.

Gaat u ook voor ‘Zero Waste’?

Schrijver en journaliste Helga Warmels probeert sinds
2014 zo min mogelijk afval
over te houden. Dit noemt ze
‘zero waste (geen afval) gaan’.
Ze probeert de hoeveelheid
afval binnen haar huishou-

den met man en drie tienerzonen stukje bij beetje terug te
dringen. Op de website www.
helgazonderafval.nl schrijft zij
over haar ervaringen, plaatst
ze reportages, deelt ze nieuwtjes en recepten en daagt ze iedereen uit óók ‘zero waste te
gaan’. Doet u mee?
Van afval scheiden
naar afval voorkomen

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

van een schutting t.b.v. veiligheid
(31-05-2017);
Markt 41-44, het legaliseren en
plaatsen van een schaararmscherm aan de panden, gemeentelijk monument (25-04-2017);
Poonwerf 11, het kappen van een
prunus (29-05-2017);
van Itersonlaan 10, het realiseren van 6 woningen in voormalig zwembad, gemeentelijk monument (07-06-2017);

nen (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:

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Plaswĳckweg nabĳ Weidelust,
het kappen van een boom (31-052017);
Wethouder Venteweg ter hoogte van 68, het kappen van een
wilg (01-06-2017);
Gloucesterstraat 48, het vernieuwen en uitbreiden van de vlonder/
steiger (08-06-2017);
Markt 31, het aanbrengen van reclame (01-06-2017);
Wipmolenerf 7 en 9, het kappen van een kastanjeboom (0106-2017).
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
Doelenstraat 11, het realiseren
van 3 appartementen in het pand
(31-05-2017);
Jaagpad 20, het verbouwen van
1 woning naar 2 woningen (07-062017);
Koningin Wilhelminaweg 223,
het realiseren van een uitbouw op
het balkon (31-05-2017);
Stoofsteeg 10, het verbouwen
van de panden, gemeentelijk monument (31-05-2017).

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie perso-

Achthoven, I.Y. / Geboren: 14-071994 / Zaagmolenkade 14 / Datum
vertrek:15-05-2017;
Gorissen, E.D. / Geboren: 19-041971 / IJssellaan 2a / Datum vertrek:16-05-2017;
Janik, K.S. / Geboren: 20-031962 / Wipmolenerf 6 / Datum vertrek:19-05-2017;
Pherai, M. / Geboren: 31-01-1987
/ Nansenstraat 57 / Datum vertrek:19-05-2017;
Kruit, R.F. / Geboren: 07-02-1972
/ Burg.Gaarlandtsingel 44 / Datum
vertrek:18-05-2017;
Kartodikromo, R.D. / Geboren:
26-10-1973 / Raam 55a 4 / Datum
vertrek:10-05-2017.
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).

Subsidieplafonds
sterevenementen en
volksfeesten 2018
Wĳziging subsidieregeling
sterevenementen en
volksfeesten
Burgemeester en wethouders laten weten dat zij op 30 mei 2017
de subsidieplafonds voor de Subsidieregeling sterevenementen en
de Subsidieregeling volksfeesten
hebben vastgesteld. Per evene-
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Bekendmakingen
14 Juni 2017

ment geldt een deelplafond. Ook
zijn de regelingen aangevuld met
een verdeelwijze voor het geval er
per evenement meerdere aanvragen worden ingediend. U kunt de
subsidieplafonds en de gewijzigde
regelingen in zien 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.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Gemeente Gouda

De burgemeester
maakt bekend
Evenementvergunningen
De volgende evenementvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:

11.00 uur tot 00.00 uur en op 18
juni 2017 van 13.00 uur tot 19.00
uur.
Vergunning verleend op:
2 juni 2017.
Verzenddatum vergunning:
2 juni 2017.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Foto: VVV Gouda
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Stichting Binnenhavenmuseum
Turfsingel, voor het houden van
de Museumhavendagen 2017.
Tijdstip: 16 juni 2017 van 20.00 uur
tot 00.00 uur op 17 juni 2017 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-

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

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.

