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Stadsconferentie: Gouda viert Boomfeestdag
Samen bestrijden
we armoede

Vanavond in de
gemeenteraad

“U liep over van ideeën tĳdens de workshops”. Dit gaf wethouder Rogier Tetteroo (sociale zaken) terug aan de vele aanwezigen tĳdens de
stadsconferentie over armoede afgelopen woensdag.
Vertegenwoordigers van bedrijven, scholen, (religieuze) instellingen en particulieren kwamen
bijeen om mee te denken over
armoedebestrijding in de stad.
Na deze bijeenkomst gaan twee
werkgroepen, bestaande uit deelnemers van de stadsconferentie,
zich nader buigen over het the-

Woensdagavond 11 november worden o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Besluitvormende raadsvergadering
• 2e begrotingswijziging 2015
(2e termijn);
• Programmabegroting 2016-2019
(1e termijn).

ma verstrekkingen en het thema
schuldpreventie en schuldhulpverlening.

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.

In het voorjaar koppelen deze
werkgroepen hun resultaten terug. Dit alles vormt het vertrekpunt voor de herijking van het huidige armoedebeleid.

Een groene stad is een omgeving
waar het prettig wonen is. Om
aandacht te vragen voor groen is
er daarom jaarlijks de Boomfeestdag. Dit jaar deden ruim 200 leerlingen mee. Samen met groenwethouder Hilde Niezen plantten
leerlingen van groep 6B en 7B
van de Westerschool afgelopen

woensdag een boom in de Gerard Leeustraat.
Ook op diverse andere plekken,
waaronder de Herenstraat, werden die dag bomen geplant: de
Casimirschool was actief in de
Gerard Leeustraat en leerlingen
van de wethouder Luidensschool

aan de Calslaan. Op donderdag
en vrijdag werden groenactiviteiten georganiseerd in het Atlantispark en het Steinse Groen.

Heeft Gouda
de ‘Beste
bibliotheek van
Nederland’?

Boomfeestdag werd nu voor het
eerst in november gehouden zodat de bomen beter aanslaan.

Steunouders gezocht
Ouders kunnen soms door allerlei oorzaken de verzorging
en opvoeding van hun kind
(tĳdelĳk) moeilĳk alleen aan.
Steunouders bieden deze ouders een steuntje in de rug
door het kind een of meer
dagdelen per week aandacht
te geven.

Zo kan de ouder van het kind
energie op doen en de eigen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind behouden.
Het kind blijft bij de ouder wonen
en deze behoudt de eigen regie.
Steunouder is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de 0
en 13 jaar oud.

Interesse?
Bent u een aantal uur per week
beschikbaar om extra aandacht
te geven aan een kind in Gouda?
Neem dan contact op het CJG
via tel. (088) 254 23 84 of per
mail: info@cjggouda.nl. Meer
informatie staat op de website:
www.cjggouda.nl.

Nieuwsbrief over AZC Penning voor
vrijwilliger

De heer A.N.L. van Rĳswĳk ontving afgelopen vrĳdag de vrĳwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder
Jan de Laat.

Het college van burgemeester en
wethouders vindt goede communicatie over het Asielzoekerscentrum (AZC) in Gouda erg belangrijk. Direct omwonenden van de
Prins Willem Alexanderkazerne
ontvangen op regelmatige basis
een nieuwsbrief met informatie.
De eerste nieuwsbrief is vorige
week verspreid en te vinden op
de site van de gemeente Gouda:
www.gouda.nl/asielzoekers.
In de eerste nieuwsbrief wordt
o.a. een oproep gedaan voor een
bewonersplatform.

nieuwsbrief

Informatie over de komst van een
AZC in de
Prins Willem Alexanderkazerne
te Gouda

• terugblik
• aanmelden
• feitenoverzicht
• contactgegevens

nummer 1 week 45 2015
Begin september heeft u een brief
gehad over de komst van een AZC
in de Prins Willem Alex
anderkazerne in uw wijk. Op 23
september en 15 oktober waren
er inloopbijeenkomsten waar u
aan de gemeente en het COA vragen
kon stellen. Dat hebben ruim 350
mensen gedaan.
Het college van BenW vindt het
belangrijk dat u als direct om
wonende goed geïnformeerd bent
en blijft over de komst van
het AZC. Vandaar dat de gemeente
Gouda u op een regelma
tige basis op de hoogte houdt,
o.a. met een nieuwsbrief. Ook
op onze website www.gouda.nl
/asielzoekers is veel informatie
terug te vinden over de meest gestelde
vragen en het proces
tot nu toe. Graag hoort de gemeente
ook van u hoe u in de
toekomst op de hoogte gehouden
wilt worden.
Er moet nog veel gebeuren voordat
het AZC in de tweede helft
van 2016 opengaat. De komende
tijd gaat de gemeente zich
vooral richten op de voorwaarden
waaraan moet worden vol
daan om het AZC op een goede
manier in te bedden in Gouda
Noord. De gemeente stelt daarvoor
een bewonersplatform
samen waarover u in deze nieuwsbrief
meer kunt lezen en
waarvoor u zich kunt aanmelden.
Ook over andere onderwer
pen met betrekking tot het AZC
vindt u in deze nieuwsbrief
meer informatie.
Mocht u vragen hebben dan kunt
u zich richten tot de project
leider Lars Pijlman.

Met vriendelijke groet,
Milo Schoenmaker
Burgemeester

Projectleider Lars Pijlman
De (gemeentelijk) projectleider
is Lars Pijlman. We stelden hem
enkele vragen.
Kun je iets over jezelf vertellen?
“Mijn naam is Lars Pijlman en ik
ben 48 jaar. Ik heb veel ervaring
met
het vestigen en/of verplaatsen van
voorzieningen die maatschappelijke
discussie oproepen. Zo heb ik vorig
jaar namens de gemeente Zutphen
met het COA onderhandeld over
de
bestuursovereenkomst. Volgend
jaar
wordt daar een AZC geopend voor
ruim 750 asielzoekers.
Wat is voor jou de uitdaging in
Gouda?
“Ik heb veel zin om een bijdrage
te leveren aan de totstandkoming
van een AZC dat past in de wijk
en
stad. Met oog en oor voor de zorgen
van omwonenden, maar ook met
betrokkenheid van zoveel mogelijk
Gouwenaren. Ik hou van een open
manier van communiceren. Hierbij
ook
duidelijk aangeven wat wel en niet
mogelijk is. Alleen door samenwerking
tussen alle betrokkenen kan er een
AZC ontstaan dat niet alleen mensen
in nood helpt, maar waar ook omwonenden en andere belanghebbenden uiteindelijk tevreden over zijn”.
Wat ga je als eerste oppakken?
“Op de tweede dag na mijn start
in
Gouda vond de eerste inloopavond
in
de PWA-kazerne plaats. Een mooie
gelegenheid om te ervaren hoe de
stemming in de buurt is en wat de
belangrijkste zorgpunten zijn. Daarnaast
ben ik uiteraard gewoon de buurt
ingegaan en ga zoveel mogelijk het
vervolg interview >

De erepenning werd uitgereikt op
de bijeenkomst ter gelegenheid
van het afscheid van de heer Van
Rijswijk bij Stichting Tennishal
Tiod / Ad Astra. Hij ontving de
penning als waardering voor zijn
jarenlange inzet.
De heer Van Rijswijk is sinds 2004
als vrijwilliger betrokken bij de
bouw van een nieuwe tennishal.
Vanwege zijn bouwtechnische
kennis was hij projectleider van
de bouwcommissie.
Daarnaast was hij vanaf juni 2005
secretaris van het Stichtingsbestuur en voorzitter van de commissie technisch beheer. Hij heeft
zijn arbeidsintensieve taak met
een hoog kwaliteitsgevoel uitgevoerd.

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 14
december tussen 17.00 en 18.00
uur. Ga naar www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie
en aanmelding.

19 november: wethouder Tetteroo - Opening woonlocatie Gemiva-SVG Groep, Hoge Gouwe;
19 november: wethouder Niezen - Derde Goudse rede voor verdraagzaamheid;
20 november: burgemeester
Schoenmaker - Uitreiking Jeugdlintjes.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende
bijeenkomsten in de agenda staan:
13 november: burgemeester
Schoenmaker - Nationaal schoolontbijt;
13 november: wethouder Bergman - Opening Expositie Menno
Meyer Arti Legi;
13 november: burgemeester
Schoenmaker - Uitreiking Graaf
Florisprijs;
14 november: wethouder Werger - Opening Kinderkunstexpositie De Club;
14 november: burgemeester
Schoenmaker - Intocht Sinterklaas
in Gouda;
14 november: wethouder Bergman - 15-jarig jubileum Adriatika
delicatessenzaak;

Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 27 november van 13.00 tot 14.00 uur
klaar voor uw vragen in De Chocoladefabriek (Bibliotheek - Klein
Amerika).
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Laura Werger (Zorg en Sport) en
Hilde Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer)? Op
25 november kunt u van 11.00 tot
12.00 uur vragen stellen @HildeNiezen en @lauraWerger. Gebruik
tijdens uw vragen #twGouda.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u vinden op www.gouda.nl/college.

De Bibliotheek Gouda is genomineerd als Beste Bibliotheek van Nederland! Op 27 november wordt de
winnaar bekendgemaakt.
De Beste Bibliotheek van Nederland is een waardering van vakmensen en het publiek, de stem van het
publiek telt voor vijftig procent mee.
Stemmen
Vindt u ook dat de Bibliotheek Gouda deze titel verdient? Stem dan
voor 26 november op de website:
www.chocoladefabriekgouda.nl!

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

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op woensdag 18 november is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst. 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.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Presentatie: Koudasfalt
De mogelijke aankoop van het
Koudasfalt terrein is in een volgende fase aangeland nu de noodza-

kelijke milieuonderzoeken hebben
plaatsgevonden. De ODMH zal een
presentatie verzorgen over de bevindingen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Ca. 21.30 uur
Verkenning: Woonvisie
Op 1 september heeft het colle-

ge van burgemeester en wethouders het ontwerp van de Woonvisie Gouda 2015-2019 vastgesteld
en vrijgegeven voor inspraak door
belanghebbenden. De woonvisie is
nu gereed voor bespreking door de
gemeenteraad met vaststelling als
uiteindelijk doel.
Verkenning en debat:
Maatschappelĳke
vergroeningsagenda
De gemeenteraad heeft het initiatief genomen om tot een maat-

schappelijke vergroeningsagenda
te komen. Op 18 september 2014
is daartoe een raadsbrede werkgroep van start gegaan. De werkgroep heeft zich tot taak gesteld
om in overleg met stakeholders
in de stad de vergroeningsagenda tot stand te brengen. De werkgroep stelt de gemeenteraad voor
de Goudse maatschappelijke vergroeningsagenda vast te stellen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeen-

komst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
18 november, 12.00 uur meldt bij
de griffie dan kan men inspreken
op het onderwerp en daarmee de
raadsleden van informatie voorzien.
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De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Verkenning en debat:
a) Gemeenschappelĳke regeling
Promen, b) Zienswĳze bedrĳfsplan Promen
a) Gemeenschappelĳke regeling
Promen
De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de inwerkingtreding van de Participatiewet
zorgen dat de gemeenschappelijke regeling Promen moet worden gewijzigd. Tegelijkertijd wordt
voorgesteld de Gemeenschappelijke Regeling Promen om te vormen
naar een regeling van de colleges
van de deelnemende gemeenten.
Als gevolg hiervan dienen ook de
verordeningen Persoonsgebonden
budget begeleid werken Gouda en
de verordening Burger- en cliëntenparticipatie Gouda te worden
vastgesteld, dan wel gewijzigd.
b) Zienswĳze bedrĳfsplan
Promen
Het dagelijks bestuur van Promen
heeft aan de deelnemende gemeenten het ondernemingsplan
2016 toegestuurd voor een zienswijze. Ook de gemeenteraad van
Gouda kan nu haar zienswijze geven en deze toezenden voor vaststelling van het definitieve ondernemingsplan. Tevens wordt door
het college melding gemaakt van
een extra financieel risico ten aanzien van een WSW-bijdrage.

Verkenning:
Besluit tot opheffen St. Klasse
Voor het gemeenschappelijk toezicht op de openbare basisonderwijsinstelling Stichting Klasse is
een gemeenschappelijke regeling
van toepassing. Na een evaluatie
van deze regeling stelt het college
de raad voor om in het kader van
de gewenste deregulering deze
verbonden partij op te heffen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
18 november, 12.00 uur meldt bij
de griffie dan kan men inspreken
op het onderwerp en daarmee de
raadsleden van informatie voorzien.
Bespreking: Rekenkamerrapport
‘Wat moet wĳken in Gouda?’
De Groene Hart Rekenkamer onderzocht de bezuiniging op de
wijkteams in de gemeente Gouda.
Dit bestuurlijk rapport presenteert
de aanleiding, de aanpak, de conclusies en de aanbevelingen van
het onderzoek.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op woensdag 25 november komt
de raad bijeen voor een voorbereidende raadsbijeenkomst.

weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 11 november 2015 t/m
22 december 2015. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de officiële bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Gouda houdt op donderdag 19
november 2015 om 19.30 uur een
openbare hoorzitting in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda en het volgende bezwaarschrift zal worden
behandeld:

Werk aan de weg

Verkeersbesluit Herenstraat en
Constantĳn Huygensstraat
Herenstraat en Constantijn Huygensstraat: aanwijzing parkeerschijfzone en instellen eenrichtingsverkeer. Op het parkeerterrein
aan de Herenstraat tussen de Bosweg en de Constantijn Huygensstraat, evenals op de haaksparkeerplaatsen aan de noordzijde
van de Constantijn Huygensstraat
gelegen tussen huisnummer 108
en de Herenstraat wordt een parkeerschijfzone aangewezen. Binnen deze parkeerschijfzone mag
op maandag t/m zaterdag van
08.00 uur tot 21.00 uur en op zondag van 11.00 uur tot 18.00 uur uitsluitend worden geparkeerd met
een parkeerschijf voor een maximale duur van 1,5 uur. Daarnaast
wordt op het betreffende parkeerterrein aan de Herenstraat eenrichtingsverkeer ingesteld.

Binnenstad
Aaltje Bakstraat
Afgesloten van 23 november t/m
11 december.
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 18 december tussen de Keizerstraat en de Peperstraat.
Lage Gouwe
Afgesloten van 18 t/m 20 november tussen de Turfmarkt en de
Nieuwehaven.
Raam
Afgesloten t/m 20 november tussen de Vlamingstraat en de Drapiersteeg.
Vest
Afgesloten t/m 4 december tussen de Vlamingstraat en de Verloren Kost.
Wilhelminastraat
Afgesloten t/m 20 november tussen de Paradijs en de Speldenmakerssteeg.
Goudse Poort
Nieuwe Gouwe oz.
Afgesloten voor verkeer ‘Gouda uit’
t/m 11 december tussen de Goudse Poort en de Hanzeweg.
Korte Akkeren
Wachtelbrug
Afgesloten t/m 20 november.
Nieuwe Park
Meridiaan-Keerkring
Afgesloten t/m 20 november op de
aansluiting met de Keerkring.
Spoorlaan
Fietspad afgesloten t/m 20 november.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tot 15 januari 2016 tussen de Joubertstraat en de Rutgersstraat.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Eerste Moordrechtse Tiendeweg
Op de Eerste Moordrechtse Tiendeweg wordt door middel van
bebording en het inrichten van
parkeervakken een zonaal parkeerverbod ingesteld.

De Baan
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Ronsseweg
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Tweede Gravesteinhof
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen

zes

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.

Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Bodegraafsestraatweg
De verkeerslichten staan op knipperen op 12 en 13 november tussen 09.30 en 15.30 uur. Ook op
maandagmiddag 16 november.
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
De verkeerslichten staan op knipperen op donderdag 3 en vrijdag
4 december tussen 9.00 en 15.00
uur.
Omloopkade (fietspad)
Afgesloten t/m 18 december tussen het Boegpad en het Bruggenpad.

Bezwaarschriftencommissie
De

Bezwaarschriftencommissie

De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 12 t/m
19 november 2015 ter inzage bij
het secretariaat van de commissie, Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Gelieve vooraf een afspraak te maken
met het secretariaat via tel. (0182)
58 89 02.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Beukelaan 16, kappen van een
boom (31-1- 2015);
Brandsmastraat 2 t/m 36, aanpassen van de galerijen (02-112015);
Constantĳn Huygensstraat 17,
kappen van 2 essen (27-10-2015);
Hoogstraat 16, vervangen van
een reclamebord (19-10-2015);
Johan de Wittlaan 31, inrichten
van een werkterrein (29-10-2015);
Speldenmakerssteeg 21, aanvraag aanleg rookkanaal Speldenmakerssteeg 21 (22-10-2015);
Waterlelie 82, gedeeltelijk vervangen van een kozijn (02-11-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Bodegraafsestraatweg 35, verbreden van de bestaande inrit (1703-2014);
Van Bergen Ĳzendoornpark 1,
plaatsen van een nieuw balkonhek
(02-05-2014);
Kolkmanstraat 1, kappen van een
els (28-10-2015);
Schielands Hoge Zeedĳk 23, tijdelijk (max. 5 jaar) runnen van een
hondenschool (03-11-2015);
achter Provincialeweg 32, aanleggen van de GroenBlauwe Zone
Westergouwe (30-10-2015).

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.

U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om de besluiten in te zien
kunt u een afspraak maken 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.
Palyama, S. / Geboren op 08-071996 / Roerdompstraat 2 / datum
vertrek 09-10-2015;
van de Laar, K. / Geboren op 2209-1988 / geheim adres / datum
vertrek 09-10-2015;
Owczarczyk, P.S. / Geboren 1703-1966 / Boelekade 42 / datum
vertrek 14-10-2015;
Łyżwa, M.A. / Geboren 17-121978 / Boelekade 42 / datum vertrek 14-10-2015.
Heeft u 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).

Beleidsregels
toewijzen woonwagenstandplaatsen
Burgemeester en wethouders
hebben op 3 november jl. een
technische aanpassing van de
‘Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda’ vastgesteld. Inhoudelijk verandert er
niets. Kijk voor de volledige regeling op www.overheid.nl of kom de
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regeling (digitaal) inzien in het Huis
van de Stad.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:
Mevrouw M.C. Bogaard - Braber,
voor de verkoop van kerstbomen,
kersttakken en kerstgroen gedurende de periode van 6 tot 23 december 2015, maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur en
koopzondagen van 12.00 uur tot
18.00 uur. Locatie: Loswal Nieuwe
Gouwe Oostzijde.
Mevrouw J.C. Bogaard voor de
verkoop van kerstbomen, kersttakken en kerstgroen gedurende
de periode van 6 t/m 24 december
2015, maandag t/m zaterdag van
09.00 uur tot 21.00 uur en op koopzondagen van 12.00 uur tot 18.00
uur. Locatie: Nieuwe Markt.
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 (zieToelichting).

Locatiewijziging
Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend
dat er in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
een wijziging is aangebracht:
Buitenschoolse opvang De Karekiet (St. Quadrant) op het adres
Oosthoef 9 te Gouda is uit het register verwijderd per 26 oktober
2015. De activiteiten worden voortgezet op een andere locatie.
Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene informatie kunt contact opnemen met de gemeente Gouda
via tel. 14 0182.

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

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is door de burgemeester verleend aan:
Stichting Sinterklaasintocht
Gouda
Tijdstip: 14 november 2015 van
10.00 uur tot 15.30 uur Locatie:
Binnenstad Gouda.
Afgesloten wegen: Hoek Nieuwe
Haven, Herpstraat, Regentesse-

plantsoen en Achter de Waag.
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

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.

