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Nieuws
20 april 2016

Gemeente Gouda

Burgemeester Schoenmaker Feestelijke opening Techniekpunt Gouda
deelt liefde voor de stad
Burgemeester en wethouders nodigen met regelmaat nieuwe
Gouwenaars uit voor een nadere kennismaking met de stad.
Tĳdens een rondleiding laten zĳ dan de mooiste plekjes van
Gouda zien.
Vorige week was burgemeester Schoenmaker de gastheer.
Hij nam een groepje mee naar
het oude Stadhuis en de Sint
Janskerk. De meeste deelne-

mers aan de rondleiding zijn
door een geliefde in Gouda komen wonen. Daar is nu ook de
liefde voor Gouda bij gekomen.

samenwerking met de gemeente
en het ondernemersfonds Gouda, het ‘Techniekpunt Gouda’
opgericht. In de toekomst is veel
werk te vinden in de techniek,

ook in onze eigen gemeente en
in de regio. Techniekpunt Gouda heeft als doel om jongeren en
ouders te stimuleren een technische opleiding te kiezen.

Wereldreis in teken van cacao

De cliëntenraad adviseert over

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

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Pim Mul

De gemeente Gouda zoekt twee nieuwe leden voor de
Goudse cliëntenraad. De cliëntenraad vergadert één keer
per maand. De leden ontvangen per vergadering een vergoeding voor hun aanwezigheid.

Interesse?
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/clientenraad of
bel 14 0182. Als u belangstelling heeft kunt u vóór 10 mei
een brief sturen aan mevrouw
J.C. Huisman - Mak, voorzitter van de GCR (t.a.v. mevrouw
E. van de Zilver) Postbus 1086,
2800 BB in Gouda.

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.

Afwijkende
openingstijden
Op woensdag 27 april (Koningsdag), donderdag 5 mei (Hemelvaart/Bevrijdingsdag) en vrijdag
6 mei zijn de gemeente en het
UWV gesloten. Dit geldt voor alle
gemeentelijke diensten (waaronder het telefoonnummer 14
0182). U kunt tijdens deze dagen
wel diensten en producten aanvragen via www.gouda.nl.

Goudse cliëntenraad
zoekt nieuwe leden

zaken die met deze wetten te
maken hebben. Daarnaast bespreekt de raad signalen over
de uitvoering van het beleid,
over de kwaliteit van de dienstverlening en ontwikkelingen die
van belang zijn voor het beleid.

Woensdagavond 20 april worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Verkenning en debat verklaring
van geen bedenkingen coöperatie parkeer service
• Bespreking: Rekenkamerrapport Kwaliteit publieke dienstverlening gemeente Gouda
• Bespreking: Memo cameratoezicht

Wethouder Daphne Bergman
opende op 7 april het Techniekpunt op feestelijke wijze, tijdens
de ondernemersbijeenkomst bij
Sligro. De Brede School heeft, in

In 2015 is er een nieuwe Goudse cliëntenraad sociaal domein
ingericht. Deze raad telt momenteel 12 leden. De leden zijn
inwoners van Gouda die gebruik maken van dienstverlening in het kader van de Wmo,
de Jeugdwet (Jeugdzorg) en
de Participatiewet. In december heeft de gemeenteraad
besloten dat ook inwoners die
gebruik maken van de Wet Sociale Werkvoorziening of hun
vertegenwoordigers deel moeten kunnen nemen aan deze
cliëntenraad.

Vanavond in de
gemeenteraad

Stichting Fairtrade Gouda organiseert samen met de Chocoladefabriek, het Streekarchief en de Brede School een Wereldreis voor groepen 7 en 8 van basisscholen. Deze Wereldreis
staat geheel in het teken van het product cacao. Wethouder
Bergman heeft afgelopen donderdag het startsein gegeven
voor de Wereldreis, die loopt van 14 t/m 21 april.
Docenten van de scholen hebben vooraf lesmateriaal ontvangen om tijdens de lessen
aandacht te besteden aan de
Wereldreis. De scholieren worden uitgedaagd om een eigen
Chocowikkel te ontwerpen en
bekijken gezamenlijk de film

van het tv-programma Klokhuis over cacao in Ivoorkust.
Ze bezoeken de winkels en
voeren verschillende opdrachten uit. De jeugdwerkplaats
van de Chocoladefabriek krijgt
speciaal een chocolade-uitstraling.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten op de agenda
staan:
22 april: burgemeester Schoenmaker en wethouder Tetteroo
- Sleuteloverdracht 1e woning
Westergouwe.
22 april: burgemeester Schoenmaker - Opening Looierspoort.
23 april: wethouder Niezen - Inhijsen nieuw brugdek brug over
de Gouwe naast A12.
26 april: college - Lintjesregen.
5 mei: wethouder Werger Opening sportactiviteit voor kinderen in Korte Akkeren.

en Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer)?
Op woensdag 25 mei kunt u
van 11.00 tot 12.00 uur vragen
stellen aan @HildeNiezen en
@lauraWerger. Gebruik tijdens
uw vragen #twGouda.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

Twitter spreekuur
Heeft u vragen aan wethouders Werger (Zorg en Sport)

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook

www.gouda.nl

Samenwerking
De deelnemende scholen zijn
de Ridderslag, Wethouder Luidensschool, Koningin Wilhelminaschool, Prinses Julianaschool en het Carillon. Voor de
organisatie van deze Wereldreis werkt Stichting Fairtrade
Gouda samen met de Chocoladefabriek en het Streekarchief.
En natuurlijk met winkels als
Kaldi, Puur, Wereldwinkel, bakkerij Van Dijk, bakkerij/lunchroom Van den Berg en Simon
Lévelt.

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 22 april van 14.00 tot 15.00
uur. Dan zit wethouder Rogier
Tetteroo in het wijkgebouw
van Winkelcentrum Bloemendaal voor u klaar met een kop
koffie of thee.
www.gouda.nl/twitter

Kom naar de
Startersavond
Denk je aan het opstarten van
een eigen bedrĳf? Kom dan op
13 juni naar de Startersavond in
het Huis van de Stad.
Om 19.00 uur begint een informatiemarkt waar je advies en tips
van verschillende organisaties en
bedrijven krijgt. Tijdens het programma dat op 19.30 uur begint,
zijn er presentaties en interviews
met collega ondernemers. Daarnaast is er volop gelegenheid om
te netwerken. Aanmelden kan via
www.startersavond-gouda.nl

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 woensdag 11 mei om 9.00
uur in het Nelson Mandela
Centrum (Gouda Oost).
www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
20 april 2016

De gemeenteraad
maakt bekend
In verband met Koningsdag en Dodenherdenking vergadert de gemeenteraad niet op de woensdagen 27 april en 4 mei. De
eerstvolgende raadsbijeenkomst
is op 11 mei . Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk
voor meer informatie en actuele
agenda’s 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.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Gildenburg
Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 20 april t/m met 31 mei 2016.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Korte Vest
Afgesloten t/m 23 april.
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 22 april 16.00 uur.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Regentesseplantsoen
Afgesloten t/m 24 juni aan de zijde
van de Kleiweg.
Goudse Poort (N452)
Afgesloten van vrijdag 29 april
21.00 uur tot maandag 2 mei 6.00
uur tussen de Henegouwerweg
(N207) en de aansluiting Gouda
(kruising afrit 11).
Kort Haarlem
Burgemeester Martenssingel
Afgesloten tussen de Zoutmansstraat en de Dutoitstraat op 28 april
van 8.00 tot 16.00 uur.
Elizabeth Wolffstraat
Afgesloten tussen huisnummer
10 en de Eerste Kade t/m 21 april
16.00 uur.

Gemeente Gouda

Noord
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten op de splitsing met de
van Oldebarneveltstraat van 3 t/m
20 mei.
Oldebarneveltstraat
Afgesloten tussen de Graaf van
Bloisstraat en de Jan van Beaumontstraat t/m 20 mei.
Statensingel (parallel)
Afgesloten op de splitsing met de
van Oldebarneveldstraat t/m 20
april.
Oost
Dunantsingel
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rijkestraat t/m 27 mei.
Verzetslaan
Afgesloten tussen de Rijkestraat en
de Telderstraat t/m 13 mei.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen op 20 april, 5 juli en 6 juli tussen
9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
1ste Moordrechtse Tiendeweg,
het aanbrengen van een grondkerende constructie aan de 1e Moordrechtse Tiendeweg (08-04-2016);
Spoorviaduct over Spoorstraat,
het vervangen van de borstwering
(07-04-2016);
Brahmsstraat 24, het realiseren
van een balkon op de tweede verdieping (24-03-2016);
Goudseweg 62, het wijzigen van
de voorgevel (13-04-2016);
Herpstraat 2, het wijzigen van het
gevelkozijn aan de voorzijde (2503-2016);
Jacob van Lennepkade 3, het
herstellen van het dak (12-042016);
Jeruzalemstraat 11, het plaatsen
van kunst en een gedicht aan de
muur (31-03-2016);
Karnemelksloot 136, het herstellen van het stucwerk van een monument (08-04-2016);
Keizerstraat 4, het plaatsen van
lichtbakreclame (24-03-2016);
Kleiweg 105, het aanbrengen van
reclame (05-04-2016);
Kleiweg 2-6, het wijzigen van
de kleur van het gebouw (12-042016);
Markt 35, het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan de voorgevel (05-04-2016);
Nieuwehaven 41, het plaatsen
van een lange dakkapel (09-042016);
Nĳverheidsstraat 24, het aanbrengen van gevelreclame (05-042016);

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-

Orteliuslaan 15, het plaatsen van
een dakkapel (11-04-2016);
Peperstraat 29, het tijdelijk (1,5
jaar) plaatsen van een parkeerdek
(05-04-2016);
T.h.v. Provincialeweg 32, het
nieuw bouwen van 2 broedschuren
(12-04-2016);
Sportlaan 4a en 4b, het plaatsen
van een reclamemast Jumbo/Lidl
Springerslocatie (25-03-2016);
Turfsingel 66p, het wijzigen van
het raamkozijn in de slaapkamer
(29-03-2016);
Vliegenstraat 31, het plaatsen van
een dakopbouw (31-03-2016);
Winterdĳk 6, het gedeeltelijk vervangen van de buitenkozijnen (0704-2016);
Zwarteweg 58, het aanleggen van
een in-/uit rit (13-04-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Schiermonnikoogstraat 3, het
bouwen van een woning (Kavel 18
Westergouwe) (14-04-2016);
Burgvlietkade 21, het uitbouwen
van de badkamer en plaatsen van
een dakkapel (14-04-2016);
Gouderaksedĳk 32, het tijdelijk
plaatsen van een noodmast t.b.v.
mobiele telecommunicatie (14-042016);
Groenhovenpark 5, het bouwen
van een tijdelijk clubhuis (max. 10
jaar) (13-04-2016);
Jan van Beaumontstraat 47, het
plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde + eenzijdige nokverhoging aan de achterzijde (12-042016);
Koningin Wilhelminaweg 96, het
vervangen en vergroten van een
berging (13-04-2016);
nabĳ de Gouderaksedĳk 32, het
tijdelijk (max. 5 jaar) plaatsen van
een kunstwerk (08-04-2016);
Nieuwe Markt 17, het vergroten
van de bestaande doorgang d.m.v.
een muurdoorbraak (11-04-2016);
Orteliuslaan 15, het plaatsen van
een dakkapel (14-04-2016);
Vliegenstraat 31, het plaatsen van
een dakopbouw (13-04-2016);
Vogelplein 48, het kappen van een
moerascyprus (08-04-2016).
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
Fluwelensingel 53, het wijzigen
van de bestemming (08-04-2016);
Karnemelksloot 6a, het nieuw
bouwen van een woning (11-04-

2016);
Wethouder Venteweg 60, het
herbouwen van het woonhuis (1204-2016).
Geweigerde
omgevingsvergunning
Goudkade 6-16, het vervangen
van een dak (11-04-2016).

Omgevingsvergunningen uitgebreid
Verleende
omgevingsvergunning
Wilhelmina van Pruisenlaan 409,
het brandveilig gebruiken van het
pand (Samuëlschool) (11-04-2016).

Ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning Bunderhof 2
Rectificatie
Deze rectificatie is noodzakelijk,
omdat het bestemmingsplan “Bunderhof 2” bij de eerdere bekendmaking op 13 april 2016 door technische problemen niet geheel juist
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd. Het
Verkeersrapport ontbreekt daar
namelijk. Het is echter niet noodzakelijk om het bestemmingsplan
met de hierbij behorende stukken
opnieuw ter inzage te leggen. Het
verkeersrapport kan namelijk gedurende de terinzage-termijn worden ingezien: op papier tijdens de
openingsuren van het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1
in Gouda en digitaal via www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.

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.
Hammoudi, F. / Geboren: 25-011987 / Gloriantplantsoen 109 / Datum vertrek: 18-03-2016;

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

Smika, Z. / Geboren: 11-11-1980 /
Fluwelensingel 35 / Datum vertrek:
21-03-2016;
Salman, Y. / Geboren: 11-07-1994
/ Robaarstraat 63 / Datum vertrek:
22-03-2016;
Remeĳer, J. G. / Geboren: 23-091996 / Pretoriaplein 8 / Datum vertrek: 22-03-2016;
Caes, M.A.C. / Geboren: 27-031991 / Koningin Willhelminaweg 6 /
Datum vertrek: 24-03-2016;
Boulahtouk, A. / Geboren: 04-121992 / Jacob Catsstraat 41 / Datum vertrek: 29-03-2016.
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).

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Burgemeester en wethouders
hebben op 18 maart 2016 een
verzoek tot het opstellen van
maatwerkvoorschriften ontvangen van:
Arcadis Nederland BV namens
Woonpartners Midden Holland
te Waddinxveen voor de lozing
vanuit een sanering op een perceel gelegen aan de Sportlaan te
Gouda.
Het ingediende verzoek ligt niet
ter inzage. Deze bekendmaking
staat ook op de website van de
Omgevingsdienst
Midden-Holland, www.odmh.nl.

Ontwerp programmabegroting en meerjarenbegroting Grondbank RZG Zuidplas
De ontwerp Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting
2018-2020 van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG
Zuidplas liggen (op grond van
artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) voor
eenieder ter inzage en zijn tegen
betaling van de kosten algemeen
verkrijgbaar gesteld tijdens de
openingsuren in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein
1 te Gouda.

Ontwerpbegroting
Bedrijvenschap
Regio Gouda

regelingen) voor eenieder ter inzage en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld
tijdens de openingsuren in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunningen
De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunningen verleend:
Stichting Oranjefeesten voor het
houden van Koningsdag op de
Markt. Datum: 27 april 2016 van
10.00 uur tot 18.00 uur. Locatie:
Markt. Vergunning verleend op 7
april 2016 en verzonden op 11 april
2016.
Buurthuis de Speelwinkel voor
het houden van het evenement
‘Oranjeboulevard 2016’. Datum: 27
april 2016 van 8.00 uur tot 17.00
uur. Locatie: Raam, Bogen en
Veerstal. Vergunning verleend op 7
april 2016 en verzonden op 8 april
2016.
Grand Canyon voor het houden
van Oranjenacht 2016. Datum: 26
april 2016 van 19.00 uur tot 27 april
2016 01.30 uur. Locatie: Markt.
Vergunning verleend en verzonden
op 19 april 2016.
Strips op de Markt voor het houden van het evenement ‘Strips op
de Markt’. Datum:1 mei 2016 van
10.00 uur tot 17.00 uur. Locatie:
Markt. Vergunning verleend en verzonden op 14 april 2016.
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).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

De ontwerpbegroting 2017-2018
van het Bedrijvenschap Regio
Gouda ligt (op grond van artikel 35
van de Wet gemeenschappelijke
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.

