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Nieuws
18 maart 2020

Gemeente Gouda
Vanavond in de
gemeenteraad

Lieve Gouwenaars,

Woensdagavond 18 maart worden onder andere de volgende
onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Het coronavirus houdt ons allen bezig. Hoe blijven we gezond? Hoe zal
het gaan met ons werk of onze opleiding?
De impact van de nieuwe maatregelen op onze samenleving is groot.
De scholen zijn dicht, sportverenigingen liggen stil en we kunnen niet
meer naar de bibliotheek. Dit alles is ingrijpend en nodig. Ga alleen uit
huis als het echt moet. We willen elkaar immers niet ziek maken.
Ik heb diep respect voor al die mensen die zorgen voor onze veiligheid
en gezondheid. Een groot compliment voor iedereen die werkt in de zorg
en voor de politie, de brandweer, de handhavers, de vuilophalers en de
mensen die werken in de voedselvoorziening.
Het is fantastisch dat in Gouda mensen juist nu voor elkaar klaar
staan. Op Facebook bijvoorbeeld, wordt door honderden inwoners
hulp aangeboden via CoronaHulpGouda. Het Rode Kruis heeft een
informatielijn geopend via 070-4455888. Erasmus zei: ‘Niemand wordt
voor zichzelf geboren.’ Zie naar elkaar om. Ouderen en kwetsbare buren
kunnen uw hulp goed gebruiken.
Alles is even anders. De komende weken zullen voor iedereen onwerkelijk
en misschien wel spannend zijn. Hou het hoofd koel en het hart warm.
Samen kunnen we dit aan.
Warme groet,
Burgemeester Pieter Verhoeve

beveili-

Hoe werkt het?
U kunt subsidie aanvragen voor
teruggave van de helft van de gemaakte kosten voor de aanschaf
en het aanbrengen van inbraakwe-

Wilt u gebruikmaken van deze
subsidie?
Ga naar www.maakgoudaveilig.nl/
inbraakwerendemaatregelen voor
meer informatie. Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.

Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in
uw woning. Goede sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente
Gouda heeft daarom een aantrekkelijke subsidieregeling.

Vlaggendragers gezocht
voor parade 5 mei
Op 5 mei is het groot feest in Gouda. Die dag vieren we 75 jaar
vrijheid met veel activiteiten.
Bevrijdingsvuur
Atleten van de AV Gouda starten om middernacht in Wageningen en brengen het bevrijdingsvuur hardlopend naar
Gouda. Op 5 mei overhandigen
zij om 10.00 uur de vlam aan
burgemeester Pieter Verhoeve,
die daarmee op de Markt het
Goudse bevrijdingsvuur ontsteekt.

gendragers die verschillende
landsvlaggen dragen. De Stichting 4 en 5 mei Gouda roept
belangstellenden op om mee
te lopen in de vlaggenparade.
In Gouda wonen mensen met
verschillende nationaliteiten. De
organisatie probeert daarom om
zoveel mogelijk Gouwenaars te
vinden die de vlag van hun geboorteland willen dragen.

Vlaggenparade
Het laatste stuk lopen de sportieve bevrijdingslopers onder
begeleiding van tientallen vlag-

Wilt u ook een vlag dragen?
De vlaggenparade start om 9.00
uur bij de Chocoladefabriek en
eindigt om ongeveer 11.00 uur
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Bekendmakingen

Op woensdag 25 maart 2020 is er
vooralsnog een besluitvormende
raadsvergadering. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Vanwege de situatie rondom het
coronavirus zal deze vergadering
zonder publiek en zonder pers
plaatsvinden. U kunt de vergadering wel volgen via de live-uitzending. Of de vergadering daadwerkelijk doorgaat en voor meer
informatie over de onderwerpen
kunt u kijken op www.gouda.nl/
raadsinformatie of contact opne-

cameradeurbellen
gingscamera’s.

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.

Tel. 14 0182

men met de griffie via mailadres:
griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Spoorstraat, op de oostelijke
paralelbaan van de Spoorstraat

en

In contact met het college

Gemeente Gouda

Gemeente
Gouda,2020
Postbus 1086, 2800 BB Gouda
18 maart

De gemeenteraad
maakt bekend

op de Markt. Ook jonge vlaggendragers zijn, onder begeleiding van hun ouders, van harte
welkom! Aanmelden kan via
vlaggouda@gmail.com. Geeft
u dan ook meteen op welke
landsvlag u zou willen dragen.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

@gemeentegouda

wordt een verplicht fietspad aangewezen en eenrichtingsverkeer
ingesteld, onder intrekking van de
oude besluiten tot geslotenverklaring.

Bloemendaal
Dreef
Afgesloten op 6, 7 en 8 mei tussen 22.00 tot 6.00 uur i.v.m. werkzaamheden.

Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 18 maart t/m 29 april 2020.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Burgemeester van Reenensingel
Afgesloten op 19 maart van 9.00
tot 15.00 uur i.v.m. kap- en snoeiwerkzaamheden.

Werk aan de weg
Binnenstad
Stationsplein
Afgesloten t/m 13 mei 16.00 uur
i.v.m. werkzaamheden.

Korte Akkeren
Oranjeplein
Afgesloten van 11 mei 7.00 uur t/m
2 oktober 18.00 i.v.m. werkzaamheden.
Kort Haarlem
Van Itersonlaan
Afgesloten van 10 april 7.00 uur t/m

Vanwege de situatie rondom het
coronavirus zal deze vergadering zonder publiek en zonder
pers plaatsvinden. U kunt de
vergadering wel volgen via de
live-uitzending. Of de vergadering daadwerkelijk doorgaat en
voor meer informatie over de
onderwerpen kunt u kijken op
www.gouda.nl/ris of contact
opnemen met de griffie via mailadres: griffie@gouda.nl.

rende materialen. Deze materialen
moeten zijn aangebracht door een
PKVW- of BORG-gecertificeerd
bedrijf (uitgezonderd camera’s).
De teruggave bedraagt maximaal
250 euro per woning. U declareert
achteraf de gemaakte kosten. Ga
voor de overige voorwaarden naar
onderstaande website.

Nieuwe huissloten nodig?
Ontvang nu 50% subsidie!

De regeling is opengesteld voor
alle eigenaren van een koopwoning in Gouda. Heeft u geen
nieuw voordeurslot nodig? De regeling geldt ook voor bijvoorbeeld
raamboompjes,
deurspionnen,
kierstandhouders, barrièrestangen, alarmsystemen, secu-strips,

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Bespreking IVB Actieplan 2020
• Bespreking IVB Jaarrapportage 2019
• Verkenning en debat Treasurystatuut
• Debat Spoorzone
• Debat Ecopark

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 20 april tussen
17.00 en 18.00 uur. Kijk op
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

gemeentegouda

17 april 16.00 uur i.v.m. werkzaamheden.
Noord
Vossenburchkade
Afgesloten t/m 20 maart 16.00 uur
i.v.m. aanleg weg in beide richtingen.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Sluiseiland, het tijdelijk afwijken
van het bestemmingsplan voor één
festival (28-02-2020);
Westergouwe Gouwse Tuinen
fase 2, kavel 11, het bouwen van
een nieuwe vrijstaande woning (0303-2020);
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Abel Tasmanlaan 29, het bouwen
van een woning (03-03-2020);
Blekerssingel 1, het aanbrengen
van binnenreclame (06-03-2020);
Fluwelensingel 46, 47, 49, 50 en
53, het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen bij vijf singelwoningen, gemeentelijk monument
(20-02-2020);
Goejanverwelledijk 87, het vellen
van een boom (05-03-2020);
IJssellaan 74, het vellen van een
boom (05-03-2020);
Parelmoervlinderstraat 8, het
plaatsen van een dakkapel (03-032020);
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Regentesseplantsoen 20, het vellen van een boom (04-03-2020);
Turfmarkt 59, het kappen van een
boom (03-03-2020);
Wijdstraat 22, het aanbrengen van
reclame-uitingen, gemeentelijk monument (03-03-2020);
Winterdijk 6, het inpassen van
een Kinderdagverblijf in bestaand
schoolgebouw (06-03-2020).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Graaf van Bloisstraat 41, het plaatsen van een inrit (10-03-2020);
Nieuwehaven 147, het aanleggen
van een nieuwe in- of uitrit (06-032020).
Ingetrokken vergunningen
Kale Jonkerpad nabij 3 (kadastraal bekend onder GDA01 K
8481), het vellen van vijf bomen (0903-2020).
Verleende vergunningen
Nieuwenhuisenpad nabij 2, het
vellen van een boom t.b.v. bouwrijp
maken Middengebied Gouda-Oost
(03-03-2020);
Aderpolderweg 17 en 19, herindelen en vergroten van een kerkgebouw (04-03-2020);
Arie Kerssensteegje 17, het
renoveren van een pand tot bijeninformatiecentrum (09-03-2020);
Buitenstuk 18, het bouwen van een
vrijstaande woning (09-03-2020);
Burgemeester Martensstraat 8,
het vellen van berk (05-03-2020);
Gravin Beatrixstraat 21, het vellen
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van een boom (09-03-2020);
Gravin Jacobastraat 18, het kappen van een boom (03-03-2020);
Nieuwe Gouwe O.Z. 13a, het tijdelijk plaatsen van kassen en het
aanpassen van het bestaande terras
(05-03-2020);
Noordelijk Halfrond 10, het wijzigen van de indeling in de kelder en
op de 5e t/m 7e verdieping (04-032020);
Provincialeweg 12, het realiseren
van een dakopbouw (09-03-2020);
van Bergen IJzendoornpark 1, het
kappen van een boom (03-03-2020);
Wilhelminastraat 23a, het winkelgebruik veranderen in woongebruik
(09-03-2020);
Zoutmanstraat 29, het maken van
een doorbraak in de woning (09-032020).
Verlenging beslistermijn
Gouderaksedijk 32, het vellen van
2 bomen (06-03-2020);
Markt 40, het plaatsen van parasols
op het terras en een zonnescherm
aan de gevel (05-03-2020).

Opneming gegevens
vertrek
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

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?
Ingediende aanvragen kunt u op verzoek inzien, stuur uw verzoek naar
omgevingsloket@gouda.nl. 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

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.
Mohamoud, M. / Geboren: 01-071999 / Adres: Willem Tombergstraat
29 / Datum vertrek: 17-02-2020.
El Moussaoui, R. / Geboren: 1703-1982 / Adres: Noothoven van
Goorstraat 46 / Datum vertrek: 1902-2020.
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.
Migag Korean Streetfood, Wijdstraat 22, het starten van een Korean streetfood take-away.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten
interferentiegebieden of het lozen
grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting,
is een vergunning niet altijd nodig.
In die gevallen kan worden volstaan
met een melding van de activiteiten.
Techneco Energiesystemen B.V.,
Goejanverwelledijk 42, het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen.
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt
u geen bezwaar indienen of beroep
instellen. De stukken liggen niet ter
inzage.
Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Vrijmarkt Goverwelle, Koningsdag
27 april 2020 van 7.00 uur tot 15.30
uur, Componistenlaan, Satiehof en
Mozartstraat.
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).
U kunt contact opnemen met de
gemeente Gouda via tel. 14 0182
en vragen naar Team Bijzondere
Wetten.

Verleende vergunning
De volgende vergunning is door de
burgemeester verleend:
Het plaatsen van 4 fietsbeugels.
Beter Wonen Gouda, De heer Jaspers, locatie: Olympiadeplein 144
Vergunning verleend: 9 maart 2020.
Verzenddatum vergunning: 10
maart 2020.

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).

Benoeming lid van de
gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente
Gouda maakt ingevolge artikel W 7,
lid 1 van de Kieswet bekend, dat het
besluit van 10 maart 2020 waarbij
D.A.W. Boxma
wonende te Gouda
is benoemd verklaard tot lid van
de gemeenteraad wegens het ontslag van R. Verkuijl in het Huis van
de Stad voor een ieder ter inzage is
gelegd.
Burgemeester,
mr. drs. P. Verhoeve

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunningen
Verleende vergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend aan:

bouwplan en deze mondeling 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 omschrĳving 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.
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