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Zélf aan de slag met openbaar groen
Kleine oase
Zo hebben bewoners in Korte
Akkeren midden op de kruising
van de Da Costakade/Van der
Palmstraat een kleine oase gecreëerd: Vlindervreugd. Vroeger
werden hier honden uitgelaten,
nu is het een plek waar kinderen
spelen en bijtjes zoemen.

Jeuken uw handen om het gemeenteplantsoen eens aan te pakken en uw wĳk wat op te fleuren? Of wilt u samen met uw buren een moestuin beginnen? Dat kan! De ‘Groen Moet Je Doen’
regeling ondersteunt dit soort groene bewonersinitiatieven. Het
groen blĳft natuurlĳk wel openbaar gebied, maar u mag (met elkaar) een stukje overnemen en beheren. U krĳgt zelfs een kleine
vergoeding voor bĳvoorbeeld planten, bloemen en mest.

Meedoen?
Deze en andere groene buurtinitiatieven brengen sfeer en betrokkenheid in de buurt en zijn
goed voor dieren zoals vlinders
en vogels. Een groene stad is
goed voor ons allemaal! Wilt u
ook zelf aan de slag? Neem dan
contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente via tel. 14 0182 of mail naar
groenmoetjedoen@gouda.nl.
Geef aan wat u (liefst samen met
uw buren) van plan bent.
Meer weten?
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/groenmoetjedoen, daar
kunt u uw initiatief ook direct
aanmelden.

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 maandag 9
april tussen 17.00 - 18.00 uur.
Ga naar www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder ande-

re de volgende bijeenkomst in
de agenda staan:
5 april – wethouder van Vugt:
viering jubileum Volksuniversiteit Gouda
5 april – burgemeester Schoenmaker: opening kaasseizoen
6 april – wethouder van Vugt: in
ontvangst name gedichtenbundel Hanneke Leroux
12 april – wethouder van Gelder:
bijeenkomst diversiteit als meerwaarde? Stichting 21 maart
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De gemeenteraad
maakt bekend
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is bekend en is vastgesteld.
De opkomst was 57% en was
daarmee groter dan tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezing. De
Gouwenaar heeft daarmee zijn of
haar betrokkenheid bij de politiek en het stadsbestuur bevestigd. Wat de kiezer niet gedaan
heeft, is een eenduidige voorkeur
uitspreken. Na eerdere verkiezingen was er altijd sprake van een
duidelijk winnaar. Nu zijn er maar
liefst vijf partijen de grootste, partijen die ieder 4 raadszetels hebben. In volgorde van aantal stem-

13 april – burgemeester
Schoenmaker: opening Green
Heart Track Event 2018
23 april – wethouder Dijkstra:
overhandiging jubileummagazine Reumavereniging Gouda
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op www.gouda.nl/
college.

Tel. 14 0182

men zijn dit D66, CU, PvdA, VVD
en CDA. Om een meerderheid (18
zetels) van de 35 zetels in de raad
achter een nieuw college te krijgen
zijn er dus minimaal 5 partijen nodig die deelnemen aan de coalitie.
Formatieproces
De partijen die aan de verkiezingen deelnamen, hebben op maandag 26 maart gereflecteerd op
deze verkiezingsuitslag. In deze
bijzondere bijeenkomst (onder
voorzitterschap van de burgemeester) is duidelijk geworden dat
D66 en CU gezamenlijk gaan optrekken in het formatieproces. Dit
formatieproces is noodzakelijk om
te komen tot een nieuwe college.
Beide partijen zullen een informateur aanstellen die bij de andere
partijen gaat inventariseren welke
speerpunten terug zouden moe-
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ten komen in een akkoord, welke
partijen volgens hen aan het college moeten deelnemen en als men
zelf zou willen toetreden, wie dan
hun wethouderskandidaat is. Dit
proces zal spoedig en toch ook
zorgvuldig moeten worden doorlopen. De burgemeester zal hierbij
als klankbord fungeren en de stad
zal worden betrokken.
Raadsvergaderingen
Tot het moment dat er een nieuw
college is, zullen er geen reguliere raadsvergaderingen plaatsvinden en zal op deze pagina kennis
gemaakt kunnen worden met de
nieuw verkozen raadsleden.

Doe mee! Fotowedstrijd
nieuwe gemeentegids
De nieuwe gemeentegids van de gemeente Gouda verschĳnt in augustus. Deze keer organiseert de gemeente samen met uitgever Akse Media een fotowedstrĳd, waarbĳ de
winnende foto’s een plaats krĳgen in de gemeentegids!
Hoe doet u mee?
Wilt u meedoen aan de
fotowedstrijd? Stuur dan uw
foto(‘s) voor 25 april naar
redactie@gouda.nl
onder
vermelding van uw naam,
telefoonnummer en adresgegevens.
Prĳzen
De drie winnende foto’s belonen we met een plaats in de
gemeentegids en een waardebon van € 75,- (eerste
plaats), € 50,- (tweede plaats)
en € 25,- (derde plaats).

Spelregels
Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd? Kijk dan op www.
gouda.nl/fotowedstrijd. Een
jury, bestaande uit burgemeester Schoenmaker en diverse medewerkers van de
gemeente, beoordeelt de foto’s. De winnende foto’s maken wij halverwege juni bekend. De winnaars krijgen
persoonlijk bericht.

Akse Media geeft
gemeentegids uit
De nieuwe editie van de Goudse
gemeentegids wordt halverwege 2018 uitgegeven door Akse
Media. De komende weken benadert de uitgever de Goudse organisaties en verenigingen
voor een gratis vermelding in de
gemeentegids 2018-2019. Ook
is de acquisitie van betaalde advertenties gestart.
Staat u nog niet in de gemeentegids vermeld? Dan kunt u uw organisatie of vereniging zelf bij de
uitgever aanmelden voor eventuele gratis plaatsing in de gids.
Kijk hiervoor op www.gouda.nl/
gemeentegids.
Akse Media is de enige officiële uitgever van de gemeentegids
van de gemeente Gouda.

Expositie Vania Pentcheva Bouwmeester
Deze maand exposeert Vania Pentcheva Bouwmeester
in het Huis van de Stad. Vania is in 1969 geboren in Bulgarĳe. Zĳ is met haar man in
2001 in Gouda komen wonen
en sindsdien is Gouda haar
stad geworden.
“Ik vind het oude centrum van
Gouda altijd verrassend en inspirerend. Vaak wandel ik door
de oude straten met mijn camera in de hand om inspiratie op te
doen. Ik observeer de oude muren, materialen en details die geschiedenis uitstralen, ze zijn als
ware op zichzelf al kunstwerken, gecreëerd door de sporen
van tijd.”
Simpele vormen,
complexe emoties
In haar huidige werk krijgt materie bij Vania extra betekenis. Op
het oog simpele vormen kunnen
complexe emoties opwekken.
Deze vormen worden getransformeerd en met ruime en rijke
technieken opgebouwd in composities op grote doeken of houten panelen. Vania’s werk wordt
gekenmerkt door een werkwijze
die zowel constructief als deswww.gouda.nl

tructief genoemd kan worden.
Het resultaat uit zich niet alleen
in de keuze van het onderwerp
maar ook in de keuze van gebruikte technieken.

door sporen van de voorbije tijd.
Deze sporen hebben geweldige
markeringen, littekens, geschriften, texturen en prachtige kleuren achter gelaten.

Expositie
De expositie bestaat uit twee
groepen:

Nieuwe materialen
Mixed media, abstracte schilderijen en objecten, geïnspireerd
op de natuur. De natuurlijke
staat, veranderende fenomenen
in de natuur en de deconstructie
van de natuur.

Sporen van de tĳd
Mixed media, abstracte schilderijen en objecten, geïnspireerd
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Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Kattensingel
Afgesloten t/m 9 april 6.00 uur.
Raam
Afgesloten van 23 april t/m 29
maart 2019 in één richting.
Turfmarkt
Afgesloten op 11 april van 7.00 tot
16.00 uur t.h.v. nummer 111.
Geuzenstraat
Afgesloten van 18 april 9.00 uur tot
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20 april 15.00 uur.
Vĳverstraat
Afgesloten van 16 april 9.00 uur tot
17 april 15.00 uur.

5.00 uur.

Noord
Savorin Lohmansingel
Afgesloten van 6 april 7.00 uur tot
16.00 uur i.v.m. herstellen rioolbult/
goot t.h.v. huisnummer 1 en reparatie stoep t.h.v. huisnummer 12.

Ingediende aanvraag
Achter de Waag 5, het veranderen
van een kozijn (19-03-2018).

Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei i.v.m.
werkzaamheden.
- Afgesloten t.h.v. de Gerard
Leeustraat t/m 14 juni.

Verleende vergunningen
Texellaan 2 t/m 42 en Ĳsseloogwal 2 t/m 24, het bouwen van kadewoningen en twee-onder-éénkap Westergouwe-I (22-03-2018);
Albrechtsveld 91, het bouwen van
een garage (20-03-2018);

Kort Haarlem
Fluwelensingel
Afgesloten i.v.m. werkzaamheden
vanaf 7 april 22.00 uur tot 9 april

Omgevingsvergunningen Regulier

De ingediende aanvraag liggen niet
ter inzage.
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gemeentepagina 2

Bekendmakingen
4 april 2018

Spoorstraat 3 en 5, het samenvoegen van twee panden (20-032018);
Van Heuven Goedhartsingel /
Stresemanpad (op de hoek),
het kappen van een boom (21-032018).
Verlenging beslistermĳn
Texellaan 2 t/m 42 en Ĳsseloogwal 2 t/m 24, het bouwen van kadewoningen en twee-onder-éénkap Westergouwe-I (20-03-2018);
Lange Groenendaal 100, het
plaatsen van een kapconstructie,
gemeentelijk monument (21-032018);
Steĳnkade 29, uitvoeren van
voeg-, reinigings- en impregneerwerkzaamheden, gemeentelijk monument (21-03-2018).

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.
Gniazdowski, T. / Geboren: 1307-1977 / Stoofkade 31 / Datum
vertrek: 07-03-2018
Burak, D. / Geboren: 15-01-1988 /
Stoofkade 91 / Datum vertrek: 0703-2018
Piskorski, Z. / Geboren: 25-011961 / Onder de Boompjes 6 / Datum vertrek: 08-03-2018
Remeika, R. / Geboren: 01-031970 / Onder de Boompjes 6 / Datum vertrek: 08-03-2018
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Konieczny, R.A. / Geboren: 2705-1993 / Karekietstraat 3 / Datum
vertrek: 08-03-2018
Grzejszczak, K.H. / Geboren: 1409-1986 / Karekietstraat 3 / Datum
vertrek: 08-03-2018
Makowski, P. / Geboren: 03-121981 / Karekietstraat 3 / Datum
vertrek: 08-03-2018
Demirdağ, Ç. / Geboren: 29-091982 / Hoge Gouwe 109 / Datum
vertrek: 09-03-2018
Holliman, H. / Geboren: 17-031979 / Koningin Wilhelminaweg
101 / Datum vertrek: 09-03-2018

zwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving van dit besluit
en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij
een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en emailadres u bereikbaar bent. Een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 24 maart 2018 en
bedraagt 6 weken.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om
voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening
kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor is een
elektronische handtekening (DigiD)
nodig. Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb
Kattensingel in Gouda
De Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) maakt namens
de gemeente Gouda bekend dat
een ontheffing is verleend van
het verbod op het veroorzaken
van geluidhinder, in verband met
werkzaamheden aan de Kattensingel in Gouda. De werkzaamheden vinden plaats (ook gedurende de avond- en nachtperiode) in
de periode vanaf 4 april 2018 tot
en met 9 april 2018. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2018061527.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda, postbus 1086,
2800 BB Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het be-

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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening
kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling of schriftelĳk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevings-

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid, lucht, ecologie en veiligheid
van de ODMH, via info@odmh.nl of
tel. 088-54 50 000.

Ontheffing geluid APV/
Bb Ontheffing Spoorlijn
Gouda-Goverwelle,
aangepaste ontheffing
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de

gemeente Gouda bekend dat een
aangepaste ontheffing is verleend
van het verbod op het veroorzaken
van geluidhinder, in verband met
werkzaamheden aan het spoor in
Gouda. De werkzaamheden vinden
plaats (ook gedurende de avonden nachtperiode) in de periode van
8 april 2018 tot 14 mei 2018. Dit
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2018065653. De eerder verleende ontheffing met kenmerk
2018043893 is vervallen.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda, postbus 1086,
2800 BB Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving van dit besluit
en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij
een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en emailadres u bereikbaar bent. Een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 23 maart 2018 en
bedraagt 6 weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om
voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit

dienst 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

besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening
kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor is een
elektronische handtekening (DigiD)
nodig. Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid, lucht, ecologie en veiligheid
van de ODMH, via info@odmh.nl of
tel. 088-54 50 000.

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend

waaronder Kinderdag op 23 mei
2018 en opening Mont Martre op
6 juni 2018, Kinderkaasmarkt op
14 juni 2018.
Vergunning verleend op:
21 maart 2018
Verzenddatum vergunning:
22 maart 2018
Stichting Goudse Kaas, voor het
houden van een kaasmarkt met
demonstraties van de kaashandel
en het maken van kaas, een Ambachten- en Specialiteitenmarkt
en akoestische optredens. Het
evenement vindt plaats op iedere donderdag in de periode van 5
april 2018 tot en met 30 augustus
2018 van 10.00 uur tot 13.30 uur
met uitzondering van 26 april 2018
(Hart van Oranje) en 10 mei 2018
(Goudse Keramiekdagen).
Vergunning verleend op:
28 maart 2018
Verzenddatum vergunning:
28 maart 2018
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

Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn door de burgemeester
verleend aan:
Go!uda Sport, voor het houden
van een evenement Go Swimm op
2 september 2018 van 13.00 uur
tot 16.30 uur.
Locatie: start en finish bij de
Kleischuur en start bij Houtmansplantsoen.
Vergunning verleend op:
22 maart 2018
Verzenddatum vergunning:
22 maart 2018
DOE Platform, voor het houden
van diverse evenementen in 2018

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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