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Nieuws
18 mei 2016

Gemeente Gouda

Herontwikkeling zuidelijk
stationsgebied stap verder

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 18 mei worden
o.a. de volgende onderwerpen in
de gemeenteraad besproken:

In samenwerking met Prorail en NS is de afgelopen maanden
een ontwerp gemaakt met kostenramingen voor het zuidelĳk stationsgebied. De financiële haalbaarheid van het plan is
(nog) afhankelĳk van de besluitvorming door de verschillende
partĳen. Deze is gepland voor de komende maand.
De herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied is belangrijk voor inwoners en bezoekers
van Gouda. Voor het college is
het daarom ook een speerpunt.
Bewoners en bedrijven zijn vanaf
het begin betrokken bij de plan-

vorming. In september heeft de
gemeenteraad de uitgangspunten vastgelegd en is besloten om
het busstation op de huidige plek
te handhaven.
Het schetsontwerp is te bekijken
op www.gouda.nl/spoorzone.

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 13 juni tussen 17.00 – 18.00
uur. Ga naar www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:

Verkennende
raadsbĳeenkomst
• Begroting gemeenschappelijke regeling Promen
• Eigen bijdrage Wmo
• Coöperatie Parkeer Service
• Begrotingen diverse gemeenschappelijke regelingen

19 mei: wethouder Niezen - start
verkeersexamen scholieren;
19 mei: wethouder Tetteroo werkbezoek Werk en Ontwikkelcentrum (WOC);
20 mei: wethouder De Laat prijsuitreiking 12e editie van de
Goverwelleloop;
20 mei: wethouder Bergman openen Atelier de Werkwinkel;
21 mei: burgemeester Schoenmaker - opening nationale congres JCI;
24 mei: burgemeester Schoen-

maker - uitreiking KVO-certificaat Winkelcentrum Goverwelle;
24 mei: college - diners ereburgers;
27 mei: wethouder Werger opening keramiekatelier De
Zwaan;
28 mei: wethouder Werger opening NK Bumpervoetbal & inzameling alvleesklierkanker;
28 mei: wethouder Werger opening nieuwe locatie Leger
des Heils;

Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester
en
wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

Uitgangspunten ‘Afval scheiden loont’
naar gemeenteraad

Mantelzorgers zĳn onmisbaar in de samenleving. Daarom
wil de gemeente Gouda de mensen in het zonnetje zetten
die langdurig en intensief zorgen. Dit doen we met de mantelzorgpas.

Wilt u even tot rust komen
of juist lekker sporten? Dan
is dit iets voor u! U kunt met
de mantelzorgpas tegen een
gereduceerd
tarief terecht bij
verschillende
plaatselijke ondernemers, bijvoorbeeld voor
een fotoshoot,

Inwoners van Gouda gooien jaarlĳks 15 miljoen kilo restafval
weg. Daar zit 12 miljoen kilo aan recyclebare materialen tussen, zoals gft (groente- fruit- en tuinafval), plastic, papier, glas
en textiel. Door de invoering van ‘Afval scheiden loont’ kunnen
Gouwenaars een bĳdrage leveren aan de vermindering van restafval en hier financieel voordeel uit halen.

yogales, dagje uit, wandelcoaching, kapper, restaurant en
nog veel meer.
Aanvragen
Meer informatie en het aanvragen van de pas kan heel eenvoudig online via www.mantelzorgcentraal.nl (knop Gouda).
U kunt ook telefonisch contact opnemen via tel. 088 02
34 225 (bereikbaar op dinsdag, woensdag, en donderdag
tussen 9.00 en 11.00 uur). De
mantelzorgpas is geldig tot 31
december 2016.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

bezoek. Burgemeester en wethouders kregen een uitgebreide
rondleiding. Het is duidelijk lente
op de kinderboerderij, want begin deze maand is er een veulentje geboren en eind mei verwachten ze kleine biggetjes.

Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen (Stedelijk beheer, Duurzaamheid en Verkeer)? Op woensdag
22 juni kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen
en @lauraWerger. Gebruik tijdens uw vragen #twGouda.

Gratis mantelzorgpas voor
mantelzorgers in Gouda

Bent u mantelzorger en woont
u in Gouda of woont degene
waar u voor zorgt in Gouda?
Dan kunt u de gratis mantelzorgpas aanvragen via de site
www.mantelzorgcentraal.nl.
De mantelzorgpas heeft een
aantrekkelijk aanbod op het
gebied van ontspanning, eropuit gaan en diensten waarmee de zorgtaken beter te regelen zijn.

Bezoek kinderboederĳ
Kinderboerderij De Goudse Hofstede aan de Bloemendaalseweg is een van de beste kinderboerderijen van Nederland. Dat
kon het college vorige week persoonlijk ervaren tijdens een werk-

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.

Gouda wil tot de duurzaamste
gemeenten van Nederland gaan
behoren, maar daar is wel een
serieuze inspanning voor nodig.

de opmerkingen van wijkteams
en inwoners opgenomen die tijdens de inloopavonden over dit
onderwerp naar voren zijn gekomen.

Het college legt nu aan de gemeenteraad een voorstel voor
met de uitgangspunten voor het
nieuwe systeem. Hierin zijn ook

Wanneer de raad positief besluit
is de geplande invoeringsdatum
1 juli 2017. Bewoners worden
ruim voor de startdatum geïnformeerd over de veranderingen.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Wandelvrijwilligers gezocht
bij de Prinsenhof
Zin om te wandelen? Loop dan als vrĳwilliger mee met de wandelvereniging en maak het mogelĳk dat de bewoners van de
Prinsenhof lekker buiten kunnen zĳn.
Prinsenhof is een centrum voor
mensen met dementie en een
dienstencentrum voor de wijk.
Bij deze vrijwilligersvacature gaat
de voorkeur uit naar mensen die
affiniteit hebben met dementie.
Enthousiast?
Kijk voor meer informatie over
deze of andere vrijwilligersfunc-

Tel. 14 0182

ties op www.Goudvoorelkaar.nl.
Dit is de vacaturebank van het
VrijwilligersInformatiePunt.
Meer informatie
Voor advies en informatie over
vrijwilligerswerk is het VIP van
de gemeente Gouda bereikbaar
via www.gouda.nl/vip, per mail:
vip@gouda.nl of tel. 14 0182.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl
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Bekendmakingen
18 mei 2016

Gemeente Gouda
cipatiewet op basis van maatwerk
afspraken maken over de samenwerking met Promen.
In de begroting is in financieel
opzicht deze scheiding nog niet
doorgevoerd. De komende tijd
zal dit in samenspraak met de gemeenten verder invulling krijgen
en een plaats krijgen in het Ondernemingsplan 2017.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op woensdag 1 juni 2016 komt de
raad bijeen voor een verkennende
raadsbijeenkomst.

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 25 mei 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 e-mail:
griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsvergadering
Opening 20.00 uur
Open podium
Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in drie minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Aanmelden en informatie
over de spelregels minimaal 8 uur
voor het begin van de vergadering
bij de griffier.
Mededelingen
Gelegenheid tot het geven van een
korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd
zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Nieuwe
Regio of Groenalliantie.
Vaststellen van: lijst ingekomen
stukken, lijst met toezeggingen,
artikel 38 vragen.
Lĳst moties
Gelegenheid tot het stellen van
vragen over de voortgang.
Verklaring van geen bedenkingen coöperatie Parkeerservice
Het college vraagt de raad een
zogenoemde verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor
deelname aan de coöperatie Par-

keer Service. Deelname aan de
coöperatie maakt verdere modernisering en digitalisering van parkeerproducten- en diensten in
Gouda mogelijk, denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitgifte van digitale parkeervergunningen.
Begrotingen zonder zienswĳze
• Veiligheidsregio
• De nieuwe Regio
• Omgevingsdienst Midden
Holland (ODMH)
• Streekarchief
• Groenalliantie
• Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands
Midden (RDOG)
• Grondbank Rotterdam
Zoetermeer Gouda
(RZG Zuidplas)
• Bedrijvenschap Regio
Gouda
• Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland (BSGR)
Het college stelt de raad voor ten
aanzien van de begrotingen van
bovenstaande gemeenschappelijke regeling geen zienswijze in te
dienen.
Begrotingen met zienswĳze
De voorliggende (meerjaren)begroting is gebaseerd op het in december 2015 vastgestelde ondernemingsplan en begroting voor
het jaar 2016. Dat betekent dat
voor de jaren 2017 t/m 2019 dezelfde begrotingsbedragen zijn
opgenomen als de bedragen die
zijn opgenomen in de (meerjaren)
begroting 2016. Vanaf 2017 wordt
invulling gegeven aan het duurzaam model, waarin er sprake is
van een financiële scheiding tussen de Sociale werkvoorziening
en de Participatiewet. In de Sociale werkvoorziening is solidariteit
het uitgangspunt terwijl gemeenten bij de uitvoering van de Parti-

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-

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Roerdompstraat
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 18 mei t/m 28 juni 2016. Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Rotterdamsebrug
Afgesloten in de nachten t/m 21
mei van 21.00 uur t/m 5.00 uur.
Binnenstad
Kleiweg
Afgesloten aan de zijde van de Korte Vest van 23 mei t/m 3 juni.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Noodgodsstraat en de Molenwerf op 25
en 26 mei.
Raam
Afgesloten tussen de Vlamingstraat en de Drapiersteeg op 30
mei.
Regentesseplantsoen
Afgesloten t/m 24 juni aan de zijde

van de Kleiweg.
Turfmarkt
Noordzijde afgesloten op 19 mei
ter hoogte van huisnummer 112.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten t/m 22 juli tussen het
Crabethpark en de Kattensingel.
Oost
Dunantsingel
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rijkestraat t/m 27 mei.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen op 5 en 6 juli tussen 9.00 en
15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Plan Westergouwe (Kavel 6), het
nieuw bouwen van een woning met
aanbouw (03-05-2016);
Burgemeester van Dĳkesingel 6,
het plaatsen van een dakkapel op
de voor- en achtergevel (04-052016);
Burgemeester van Reenensingel 109, het plaatsen van binnenwanden t.b.v. inpandige parkeerplaatsen en plaatsen van reclame
(10-05-2016);
Crabethstraat 11, het kappen van
een boom (07-05-2016);
Dubbele Buurt 7, het aanbrengen
van belettering en reclame (09-052016);
Groeneweg 52a, het plaatsen van
zonnepanelen (06-05-2016);
Kleiweg 105, het plaatsen van een
Kiddy Ride (03-05-2016);
Loevestein 7, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (0905-2016);
Waterlelie 33, het plaatsen van
een airco unit aan de zijgevel (0905-2016);
Wilhelminastraat 38a, het plaatsen van 8 zonnepanelen op het dak
van de woning (03-05-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Gouderaksedĳk 77, het tijdelijk (max. 2 jaar) bewonen van de
schuur (04-05-2016);
Herpstraat 2, het wijzigen van het
gevelkozijn aan de voorzijde (04-

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

05-2016);
Kampenringweg 45a, het plaatsen van lichtreclame (10-05-2016);
Kleiweg 105, het aanbrengen van
reclame (09-05-2016);
Krugerlaan 189, het realiseren van
een aanbouw (04-05-2016);
Nieuwehaven 41, het plaatsen
van een dakkapel (09-05-2016);
Sportlaan 69, het uitbreiden van
de woning met een aanbouw aan
de achterzijde (04-05-2016);
Waterkers 2, het plaatsen van een
carport (10-05-2016).
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.
140 182
Verlenging beslistermĳn
Willem Vroesenplein 2, het kappen van een (monumentale) ceder
(09-05-2016).

Ontwerpvergunning
afwijking bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn om vergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten
behoeve van het realiseren van een
lunchcafé in het pand Lange Tiendeweg 15.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen twee weken
ter inzage in het Huis van de Stad
van 19 mei t/m 1 juni 2016. Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen
bij de gemeente Gouda, ter attentie van Bouw- en Woningtoezicht,
postbus 1086, 2800 BB Gouda,
onder vermelding van ‘zienswijze’
of via tel.14 0182.

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 be-

sloten, 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.
Șerban, M. / Geboren: 24-04-1987
/ Burg Gaarlandtsingel 141 / Datum
vertrek: 18-04-2016;
Manuel, J.G. / Geboren: 29-091992 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 18-04-2016;
Mahtouche, T. / Geboren: 19-081988 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 18-04-2016;
Yagoubi, R. / Geboren: 25-021972 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 18-04-2016;
de Waal, P.L. / Geboren: 06-121952 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 18-04-2016;
van der End, S. / Geboren: 29-031969 / Vredebest 24 / Datum vertrek: 18-04-2016;
El Sayed, S. / Geboren: 17-061962 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 18-04-2016;
Sheir, N.Y.A. / Geboren: 20-031996 / IJssellaan 2a / Datum vertrek: 18-04-2016.
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).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Drank- en horecavergunning
De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning
verleend:
Drankenhandel Gouda BV, locatie Willem en Marialaan 22 voor
het uitoefenen van het slijtersbedrijf
(verzonden 11 mei 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).
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.

