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Nieuws
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Gemeente Gouda

Gouda onderzoekt
Ondertekening Groene Hart bestuursakkoord
nieuwe publiekstrekker:
Cheese Experience

Foto: VVV Gouda

Gemeenten, de provincie
Zuid-Holland en de regio
Midden-Holland ondertekenden maandag 19 december
het Groene Hart bestuursakkoord. Hierin onderschrĳven
partĳen het belang van het
Groene Hart binnen de Randstad op het gebied van productielandschap,
ondernemerschap, woongebied en
landschap.

Goudse kaas ruiken, voelen, proeven maar vooral ‘beleven’,
dat is waar het om draait in de Cheese Experience. Om de
doelstelling van 1 miljoen bezoekers naar de stad te kunnen
halen, is er een nieuwe publiekstrekker nodig op het gebied
van kaas. Deze ‘kaas beleving’ komt mogelĳk in de oude Arcade bioscoop.
Een
haalbaarheidsonderzoek
moet uitwijzen of de Cheese
Experience deze publiekstrekker kan zijn. Diverse initiatiefnemers, gemeente Gouda en
provincie Zuid-Holland dragen
financieel bij aan dit onderzoek,
waarvan de resultaten in het
eerste kwartaal van 2017 worden verwacht. Bij een positieve uitkomst, is het de bedoeling
om nog in 2017 te starten met
de Cheese Experience.
Gouda is kaas
Gouda kent een lange geschiedenis op het gebied van kaas.
Het is een nationaal en internationaal bekend product, waarmee
de stad steeds beter scoort. De
uitbreiding van het aantal kaasmarkten is succesvol en ook het

kaas-historisch museum in de
Goudse Waag trekt volop bezoekers. Als aanvulling op de
markten en het museum biedt
de nieuwe publiekstrekker 365
dagen kaasbeleving.
Ambitie
Toeristisch scoort Gouda de afgelopen jaren goed, waarbij in
de periode 2012 – 2015 het bezoekersaantal met 10% is gegroeid naar 800.000 bezoekers
per jaar. Om de ambitie van
1 miljoen bezoekers te halen,
moet Gouda iets structureels te
bieden hebben: een echte publiekstrekker. De ambitie van de
initiatiefnemers van de Cheese
Experience is jaarlijks minstens
100.000 bezoekers.

Expositie: BIJzonder
creatief met bijenwas
Diverse werken van kunstenares Gonnie Rond zĳn in januari te
zien in de Etalage van de stad. Zĳ is twee jaar geleden in aanraking gekomen met de bĳenwas en heeft ontdekt dat deze
techniekvorm het beste bĳ haar past. Vooral omdat Gonnie
steeds weer wordt verrast door de onvoorspelbare resultaten.
Al eeuwen geleden werd er
de Stad
rondEtalage
de van
Middellandse
Zee
veelvuldig gebruik gemaakt
van verwarmde bijenwas om
2 - 31 januari 2017
bijvoorbeeld portretten te
schilderen. De naam van de
kunstvorm is ‘Encaustic’, oftewel: inbranden. Hierbij werd
de was boven een vuurtje ver-

EXPOSITIE

warmd om het voor de schilderkunst te kunnen gebruiken.
Huis van de Stad
Burgemeester Jamessingel 1 Gouda
www.gouda.nl/expositie

Etalage van de stad
De expositieruimte in het Huis
van de Stad is tijdens openingstijden gratis te bezoeken. Voor
meer informatie kunt u kijken op
www.gouda.nl/expositie.

Gonnie Rond
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

cie gewerkt aan de totstandkoming van het akkoord, op basis
van een samenwerkingsagenda.
Ondertekening
Burgemeester
Schoenmaker
zette zijn handtekening namens

Gouda en de regio Midden-Holland. Verder tekenden burgemeester Spies (gemeente Alphen aan den Rijn), wethouder
Peters-Adrian (gemeente Kaag
en Braassem), burgemeester Buijserd (gemeente Nieuw-

koop), burgemeester Molkenboer (gemeente Woerden) en
gedeputeerde
Bom-Lemstra
(Ruimte, Economie, Luchtvaart
en Grondzaken) het bestuursakkoord.

Aangepaste
openingstijden
Warenmarkt

Met dit bestuursakkoord moet
een aantal ontwikkelingen in
het Groene Hart in een stroomversnelling komen, naast alle
bestaande initiatieven. De afgelopen perioden hebben de
gemeenten en regio MiddenHolland samen met de provin-

In verband met Oudejaarsdag is
de Warenmarkt op 31 december
geopend van 8.00 tot 15.00 uur
(in plaats van 17.00 uur).

Samen sterk in Vogelbuurt Korte Akkeren
In diverse Goudse wĳken is begin 2016 gestart met veiligheidsbĳeenkomsten. Daarmee wil de gemeente Gouda de veiligheid in Gouda verbeteren en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroten. Dat heeft geleid tot nieuwe samenwerking
tussen wĳkbewoners, gemeente, politie en woningcorporaties. In de Vogelbuurt is nu een bĳzonder hechte samenwerking tussen een groep zeer actieve bewoners en Woonpartners Midden-Holland.
Het plaatsen van poortverlichting, het afsluiten van de achterpaden en het aanbieden van
een PKVW-Light-pakket (Politie Keurmerk Veilig Wonen)
zijn belangrijke maatregelen
die de afgelopen maanden zijn
uitgevoerd in de Vogelbuurt.
Burgemeester Milo Schoenmaker en René Mascini, directeur van Woonpartners plaatsen de laatste verlichting in
achterpoorten.
Veiligere buurt
Burgemeester Schoenmaker:
“De buurt is werkelijk veiliger
geworden dankzij de maatregelen. Dat vieren we graag,
want de inspanningen van be-

woners, de gemeente en Woonpartners levert goede resultaten
op. In gezamenlijkheid met de
veiligheidspartners zoals politie,
Openbaar Ministerie en woningcorporaties investeren we vanuit de gemeente, menskracht en
middelen om tot een integrale,
effectieve en duurzame aanpak
te komen.”

met een aantal bewoners een
wijkschouw gedaan.“Ik ben blij
dat dit project voortvarend is
opgepakt door onze medewerkers in samenwerking met de
bewoners. De kennis maar ook
kracht zit immers in de buurt.
Door goed te luisteren naar de
huurders kunnen we de juiste
maatregelen nemen om de veiligheid te verbeteren en kunnen
wij het onderhoud beter uitvoeren. Ik vind initiatieven waarbij

Kracht zit in de buurt
Afgelopen maand werd in aanwezigheid van René Mascini

Kerstbomeninzameling
Op 11 januari kunt u uw kerstboom inleveren op één van de
volgende locaties. U ontvangt
50 eurocent per kerstboom.
Cyclus zorgt dat de kerstbomen op een verantwoorde
manier worden verwerkt.

Bedrĳven, organisaties en winkels in de regio openen op 17 maart
tĳdens ‘Kom binnen bĳ bedrĳven’ hun deuren voor inwoners die
op zoek zĳn naar werk. Dit kan een baan zĳn, maar ook een stage, leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrĳwilligerswerk. Werkgevers kunnen zich nu inschrĳven.

Inschrĳven
Op
www.groenehartwerkt.nl
staat alle informatie en kunnen
bedrijven en organisaties zich
Tel. 14 0182

De maatregelen maken onderdeel uit van een bredere aanpak die Woonpartners voor dit
gebied heeft uitgewerkt, zoals onder andere groot onderhoud aan de huurwoningen.

Zo waren er 18 inbraken in de
Vogelbuurt in 2015 en vijf in
2016. In de hele wijk Korte Akkeren is het cijfer van 78 in 2015
gedaald naar 44 in 2016.

Inschrijving ‘Kom binnen bij bedrijven’
geopend voor werkgevers

Bedrijven in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinveen, Krimpenerwaard en
Woerden kunnen deelnemen en
geven zelf voor één of twee uur
invulling aan deze dag, bijvoorbeeld met een presentatie, rondleiding en/of workshop. Deelname is gratis.

bewoners hun buren aanspreken op ‘goed huurderschap’
een prima zaak. Huurders
die zich actief inzetten kunnen dan ook rekenen op extra
steun van de corporatie.”

opgeven. Voor werkzoekenden
opent de inschrijving 13 februari.
‘Kom binnen bij bedrijven’ is bedoeld om werkzoekenden en
werkgevers op een warme manier met elkaar in contact te
brengen. Werkzoekenden krijgen de gelegenheid een bedrijf
van binnen te bekijken en zo alvast de sfeer te proeven. Bedrijven, organisaties en winkels ontmoeten hun personeel van de
toekomst direct persoonlijk.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

Locatie

Tĳdstip

Gildenburg

13.00 – 15.30 uur

Thorbeckelaan (Joh. de Wittlaan)

13.00 – 15.30 uur

Sporthal De Zebra

13.00 – 15.30 uur

J. van Lennepkade

13.00 – 15.30 uur

Coniferensingel

13.00 – 15.30 uur

Zoutmansplein

13.00 – 14.15 uur

Schouwburgplein

14.30 – 15.30 uur

Driewegplein

13.00 – 15.30 uur

Heeft u vragen over de inzamelactie? Dan kunt u contact opnemen
met Cyclus via tel. (0182) 54 75 00.
www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
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De gemeenteraad
maakt bekend
Gemeenteraadsvergadering
De raad is vanaf 12 december met
reces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is halverwege januari 2017 in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1.
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
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Achter de Kerk
Afgesloten t/m 10 maart tussen
het poortje richting het Willem
Vroesenplein en de Kerksteeg.
Goejanverwelledĳk
Afgesloten tussen de Oosthaven
en de Fluwelensingel van 9 januari t/m 3 maart.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april.
Kort Haarlem
Haastrechtsebrug
Afgesloten van 3 t/m 6 maart.
Goejanverwelledĳk
Afgesloten
tussen
de
Haastrechtsebrug en de Sportlaan
van 6 maart tot 7 april.
Krugerlaan
Afgesloten van 9 januari 7.00 uur
t/m 11 januari 17.00 uur op de
kruising met de De La Reylaan en

Gemeente Gouda

de Bothastraat.

Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 20 december
onder meer de volgende besluiten
genomen:
Subsidie doorontwikkeling sociale teams voor volwassenen
In 2014 is besloten tot een projectuitvoering voor de doorontwikkeling naar drie gebiedsgerichte sociaal teams voor volwassenen in
Gouda. Hiervoor is een projectperiode van drie jaar gekozen. 2017
is het derde projectjaar.
De drie teams voor volwassenen (Noord, Oost en West) hebben in het eerste operationele jaar
2015 succesvol gedraaid met een
bereik van bijna 1900 kwetsbare huishoudens, waarbij de tevredenheid over de ondersteuning
hoog is.
Voor 2017 wordt subsidie verleend ter hoogte van maximaal
€ 2.290.290,- aan de coöperatie
Voortouw ten behoeve van drie
gebiedsgerichte sociale teams
voor volwassenen. De sociale
teams voor volwassenen krijgen
in 2017 aanvullend de opdracht
tot meer integratie met de sociale teams voor jeugd en de schuldhulpverlening. Op deze wijze wil
het college meer samenhang
brengen in de ondersteuning die
mensen nodig hebben.
Indexering tarief hulp
bĳ het huishouden
Het college hecht aan het belang
van kwalitatieve zorg en realistische prijzen voor hulp bij het huishouden. Dat is de reden dat de
gemeente Gouda de ‘Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning’ eerder dit jaar
heeft ondertekend waarin dit geborgd is.
Op 14 oktober 2016 is een nieuwe
CAO verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) afgesloten. Hierin zijn diverse loonsverho-

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-

gingen afgesproken, wat leidt tot
hogere kosten voor aanbieders.
Onze indexatie en de overeenkomsten met aanbieders hielden
geen rekening met een nieuwe
CAO VVT. Uit de doorrekeningen
blijkt dat het handhaven van de
huidige tariefbandbreedte het betalen van de medewerkers conform de CAO VVT niet of nauwelijks mogelijk is voor het laagste
tarief. Deze indexatieaanpassing
betekent niet dat toekomstige
CAO aanpassingen automatisch
worden doorberekend.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Achter de Kerk (nabĳ nr. 9), vernieuwen van een brug, rijksmonument (12-12-2016);
De Wadden 13, bouwen van een
woning (kavel 25, Westergouwe)
(15-12-2016);
Briandstraat 8-10, wijzigen van
de bestemming kantoor naar wonen (19-12-2016);
Oostmolenpad 47, realiseren van
een dakopbouw op de woning
(16-12-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Agnietenstraat 24-101 t/m 24116, 24-201 t/m 24-220, 24-301
t/m 24-317, verbouwen van kantoren naar appartementen (bouwdeel 1 t/m 4) (15-12-2016);
Jan Philipsweg 51, plaatsen van
een dakopbouw voor en achter
(16-12-2016);
Jolwerf 15, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (16-122016);
Nicolaas Beetsstraat 2 en Constantĳn Huygensstraat 121,
plaatsen van een hekwerk (21-122016).
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. 14 0182.

Verlenging beslistermĳn
naast Marconistraat 1 en tegenover Marconistraat 121, plaatsen van 2 cameramasten (20-122016);
Doelenstraat 11, verbouwen van
winkel naar 3 appartementen (1612-2016);
Kattensingel 2 t/m 82, vervangen van de kademuur en het herinrichten van de Kattensingel (2112-2016).

Rectificatie
Abusievelijk is op 21 december
2016 het volgende gepubliceerd:
Omgevingsvergunningen
Regulier
Verleende vergunningen
Jan van Renesseplein 6, het legaliseren van een dakopbouw en
dakkapellen (12-12-2016).
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. 14 0182.

Dit moet zijn:
Omgevingsvergunningen
Regulier
Van rechtswege verleende
bouw-, sloop-, ligplaats- en
omgevingsvergunningen
Jan van Renesseplein 6, het legaliseren van een dakopbouw en
dakkapellen (12-12-2016)

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.
Bessami, M. / Geboren: 03-091994 / Walraven van Halllaan 20 /
Datum vertrek: 30-11-2016.
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).

Wijziging
Mandatenbesluit 2012
Met ingang van 2 januari 2017 ligt
bij Het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda
voor een ieder ter inzage: Het besluit van burgemeester en wethouders van 20 december 2016 tot
wijziging van het Mandatenbesluit
2012. Door middel van mandaat-

verlening wordt geregeld in welke
zaken door een portefeuillehouder
of een ambtenaar besluiten mogen worden genomen. Het betreft
een actualisatie.

Verleende
standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders
hebben een standplaatsvergunning verleend aan:
de heer N.P.P. Vo, voor verkoop
van loempia’s, snacks en sauzen
op de standplaats Middenmolenplein gedurende de periode van
6 januari 2017 tot en met 1 december 2017 en op 29 december 2017 wekelijks op vrijdag van
11.00 uur tot 18.00 uur. En van 5
januari 2018 tot en met 30 november 2018 en op 28 december 2018
wekelijks op vrijdag van 11.00 uur
tot 18.00 uur. (verzonden: 09-122016)
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).

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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. 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.

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

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.

