Gemeente Gouda
Bekendmakingen
Nieuws 29 december 2015

Begin 2016 met een schone
stoep: Nieuwjaarsvegen!
Op Nieuwjaarsdag ligt er in Nederland zo’n 10,5 miljoen kilo vuurwerkafval op de grond. De gemeente Gouda roept haar inwoners
op om zoveel mogelĳk deel te nemen aan de actie Nieuwjaarsvegen van Nederland Schoon.
Duizenden kilo’s afval
Van al het afgeschoten vuurwerk,
valt zo’n 90% vlakbij weer op de
grond. Een deel daarvan komt in
het water of in de riolering terecht
en meer dan 20% blijft liggen op
de stoep. In Gouda betekent dat
er tussen de 10.000 en 15.000
kilo op straat achterblijft.
Van in het oog springend rood
papier tot dozen en vuurpijlen.
En gevaarlijke blindgangers natuurlijk. Doe daarom ook mee met
nieuwe traditie van Nederland
Schoon: Nieuwjaarsvegen.
Meedoen is heel makkelijk. Pak
op 1 januari om klokslag 12.00
uur ’s middags een bezem, veger en blik en stap de straat op.
Als het goed is, zijn ook uw buren

Afhalen: Afvalzakken
De gemeente Gouda stelt hiervoor gratis vuurwerkafvalzakken
beschikbaar, zolang de voorraad
strekt. Deze kunt u van 28 t/m 31
december afhalen bij de balie van
het Huis van de Stad of het afvalbrengstation van Cyclus aan de
Goudkade 23.

U kunt hiervoor ook gewone afvalzakken gebruiken. De vuur-

Gouda viert op zaterdag 2 januari dat we onlangs zĳn uitgroepen tot Beste Binnenstad en dat we de beste warenmarkt, beste bibliotheek, beste speeltuin en beste opleidingen (ID-college
Brood & Banket en Koksopleiding) van Nederland hebben!
Ook vind je de grootste brocante markt (Montmartre) in Gouda
en zijn er nominaties in de wacht
gesleept voor het leukste uitje
(kinderboerderij), het beste theater en beste restaurant.

aan de slag, die u meteen even
een goed 2016 kunt wensen.

En van 29 t/m 31 december bij diverse vuurwerkverkooppunten in
Gouda, zoals Luxen (Rozendaal 5),
GoudVuur (Nijverheidsstraat 2) en
Hoogeveen Fietsbeleving (Goudvlinderstraat 2-4).

Feest voor heel Gouda
in de Beste Binnenstad

Genoeg redenen om feest te vieren en iedereen wordt getrak-

teerd op oliebollen, taart, kaas en
meer lekkers. Het feest van het
Doe-platform bij de ijsbaan en
Burgerhal op 2 januari duurt van
14.00 tot 19.00 uur en rond 17.00
uur brengen we met z’n allen een
toost uit op Gouda Beste (Binnen)
stad, ook in 2016!
Oproep: Heel Gouda bakt
Om het nog gezelliger te maken,
vragen we de beste Goudse hobbybakkers om een taart of lekkere
koek te bakken deze mee te nemen naar de Burgerhal!

werkresten kunnen na afloop in
de grijze container of de ondergrondse container.

Programma
Het volledige programma verschijnt o.a. op de website www.
welkomingouda.nl of facebookpagina:
www.facebook.com/
BinnenstadGouda/

Let wel op!
Om gevaar te voorkomen kunt u
de resten het beste goed nat maken.
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Aangepaste
openingstijden
Op donderdagavond 31 december
en op vrijdag 1 januari 2016 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 de website
www.gouda.nl.
Op maandag 4 januari 2016 gaan
de balies om 9.30 uur open, vanwege de nieuwjaarsreceptie.

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Gaat u ook veilig en opgeruimd het nieuwe jaar in?
De jaarwisseling staat weer
voor de deur en de gemeente
Gouda wenst u alvast een mooi
2016!
Vuurwerk
Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari
02.00 uur worden afgestoken. Het
vuurwerk wordt dit jaar op dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december verkocht. En
ruim direct na het afsteken al zoveel mogelijk het afval op. Alvast
dank daarvoor!

Steekt u rondom de jaarwisseling vuurwerk af of gaat u hier
buiten naar kijken? Bescherm
dan uw ogen met een vuurwerkbril en volg bij het afsteken de gebruiksaanwijzing. Zo heeft u minder kans op ongelukken. Op de
verpakking van legaal vuurwerk
staat welke leeftijd iemand moet
hebben om het te mogen afsteken. Kijk voor tips op de website:
www.veiligheid.nl.
Niet thuis?
Viert u oud en nieuw bij familie,

vrienden of kennissen? Zorg dan
dat de gordijnen zijn gesloten en
u licht laat branden. Een donker
huis nodigt inbrekers meer uit.
Kijk voor tips op www.gouda.nl/
veiligheid.
Containers afgesloten
Om brand tijdens de jaarwisseling
te voorkomen, worden papier- en
textielcontainers tijdelijk afgesloten en soms even weggehaald.
Hierdoor kunt u rondom de jaarwisseling uw papier en textiel niet
kwijt. Breng uw papier en textiel

eerder weg of bewaar het tijdelijk thuis. Laat ook geen brandbare spullen (kerstboom, bouwafval)
slingeren in een niet afgesloten
tuin of bij de containers.
Illegaal vuurwerk
Het in het bezit hebben van illegaal vuurwerk en het afsteken
hiervan is strafbaar, evenals het
maken van een vuurwerkbom.
Het Openbaar Ministerie (OM)
treedt hard op tegen handel, opslag en afsteken van illegaal vuurwerk en eist forse straffen, die

kunnen leiden tot enkele weken hechtenis en/of gevangenisstraf.
Illegaal vuurwerk is niet goedgekeurd, waardoor er een verhoogde kans op letsel is, ook
voor omstanders! Heeft u het
idee dat er bij u in de omgeving vuurwerk opgeslagen ligt
of op een niet toegestane manier wordt verhandeld? Bel dan
de politie via tel. 0900-8844 of
anoniem via tel. 0800-7000.
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De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
De raad is met kerstreces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 13
januari 2016.
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.

Burgemeester en
wethouders maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
Hoge Gouwe
Afgesloten tussen het Pottersplein
en het Nonnenwater van 5 t/m 13
januari.
Vĳverstraat
Afgesloten van 4 t/m 8 januari.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Joubertstraat

en uitbreiden van winkelplint (1812-2015);
Fluwelensingel 86 en 86 b t/m h,
gebruiken van pand als kringloopwinkel (18-12-2015);
Locatie Westergouwe, bouwen
van woning (17-12-2015);
Sportlaan 3, bouwen van commerciële ruimten, parkeervoorzieningen en sociale huurwoningen (1612-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

en de Rutgersstraat tot 15 januari.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Achter de Vismarkt 52, isoleren
van zijvlakken van kapconstructie
(08-12-2015);
Achter de Waag 20, verbouwen
van keuken (11-12-2015);
Beatrix Hoeve 5, plaatsen van dakkapel aan voorzijde (16-12-2015);
Bouwmeesterplein 1, renoveren

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 (zienswĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen.

Verleende
omgevingsvergunningen
Eerste kade 10 en 12, integreren
van woning nr. 10 bij woning nr. 12
(22-12-2015);
Graaf Florisweg 77, tijdelijk gebruiken van voormalig Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (14-12-2015);
Lange Tiendeweg 10, plaatsen van
LED gevelreclame (18-12-2015);
Savelberghof 200, plaatsen van
serre (18-12-2015);

Speldenmakerssteeg 21, aanleggen van rookkanaal ten behoeve
van houtkachel (16-12-2015);
Spieringstraat 36, renoveren van
buitenmuur (21-12-2015);
Zuider Ĳsseldĳk 4, plaatsen van
rookkanaal en houtkachel (18-122015).

Ontwerpvergunning
Burgemeester en wethouders zijn
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) van plan om vergunning te
verlenen voor:
Peperstraat 29, realiseren van zes
appartementen in bestaande pand.
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen conform afspraak twee weken ter inzage in
het Huis van de Stad. De periode
start op 30 december 2015 en eindigt op 13 januari 2016. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze

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.

tegen het ontwerpbesluit schriftelijk en mondeling binnen deze
periode indienen bij de gemeente Gouda, ter attentie van Bouwen Woningtoezicht, postbus 1086,
2800 BB Gouda, onder vermelding
van ‘zienswijze’ of via tel. 14 0182.

Opneming
gegevens vertrek
Ambtshalve 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 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.
Khouakhi, B. / Geboren: 12-061990 / Eendrachtsweg 107 / Datum vertrek: 7-12-2015;
El-Ayadi, G. / Geboren: 23-091980 / Rutgersstraat 48 / Datum
vertrek: 7-12-2015.
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).

Regeling
Maatschappelijke
Ondersteuning 2016
Het college heeft op 15 december
2015 de regeling MO 2016 vastge-

Vervolg op
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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.

Gemeente Gouda
Bekendmakingen 29 december 2015

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
steld. Belangrijkste wijzigingen zijn
de aanpassing van de bedragen
als gevolg van prijsontwikkelingen.
Deze regeling wordt gebruikt bij
het toekennen van maatwerkvoorzieningen en pgb op basis van de
Wmo en de berekening van de eigen bijdrage hiervoor. Meer infor-

matie: www.overheid.nl (gemeenteblad).

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:

Loempia te Koop, voor verkoop
van loempia’s gedurende de periode 2 januari t/m 3 december 2016,
wekelijks op zaterdag van 10.00
uur tot 17.00 uur. Locatie: Nieuwe
Gouwe Oostzijde 2d, naast Hoogvliet. De vergunning is verzonden op
18 december 2015.
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de ver-

zenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
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De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Exploitatievergunning

Burgemeester en wethouders van
Gouda,

De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

Lunch Lounge Delicious, locatie
Tristanstraat 8, voor het uitoefenen
van een inrichting. De vergunning is
verzonden op 18 december 2015.

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).
De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

