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Buurtbemiddeling is Goud(a)
waard! Helpt u mee?
Buurtbemiddeling Kwadraad Gouda helpt buren om op een goede
manier met elkaar in gesprek te komen. De meeste mensen wonen
prettig met hun buren, maar soms ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot
een gesprek te komen. Getrainde bemiddelaars kunnen helpen om de
cirkel te doorbreken.

Onder hun deskundige begeleiding kunnen de buren samen nadenken over een goede oplossing
voor de onderlinge overlast. Kwadraad is op zoek naar extra bemiddelaars en versterking van het
huidige team. Kunt u goed luisteren en de juiste vragen stellen
zonder partij te kiezen? Dan is dit
vast wat voor u!
Buurtbemiddeling Gouda biedt
een basistraining Buurtbemiddeling en een jaarlijkse verdiepingstraining aan. Onder begeleiding
van de projectcoördinator komen
de bemiddelaars regelmatig bij elkaar voor intervisie en het bespreken van zaken en actuele onderwerpen.
Enthousiast?
Kijk voor meer informatie over
deze of andere vrijwilligersfuncties op www.goudvoorelkaar.
nl van het VrijwilligersInformatiePunt (VIP). Voor advies en informatie over vrijwilligerswerk is het
VIP van de gemeente Gouda bereikbaar via vip@gouda.nl of tel.
14 0182.

Expositie van de
Goudse Fotoclub:
‘Goed gezien!’

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 9
november tussen 17.00 en 18.00
uur.
Ga naar de website www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende
bijeenkomsten in de agenda staan:
30
oktober:
burgemeester
Schoenmaker en wethouder Tetteroo, eerste paal Westergouwe;
30 oktober: het college, Vrijwilligersfeest Sint Janskerk;
4 november: wethouder Niezen,
Boomfeestdag;

Het gaat bij de Wmo bijvoorbeeld om individuele hulpmiddelen, hulp in de huishouding,
begeleiding of dagbesteding. Bij
de Jeugdwet kan het om Jeugdzorg gaan en bij de Participatiewet kunt u denken aan mensen
met een gemeentelijke uitkering
of met een arbeidsbeperking,
die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden
van werk.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Als het om foto’s, gaat
geldt dat ook voor de leden van de GFC. De één fotografeert het liefste natuur, de ander bijvoorbeeld
mensen op straat, gebouwen, gebeurtenissen, evenementen of hele kleine insecten. Tijdens de eigen clubavonden zijn dan ook altijd verschillende soorten foto’s
te zien en te bespreken.
In de maand november kan iedereen een selectie van
deze foto’s bekijken in de hal van het Huis van de Stad.
Vanwege de diversiteit van de voorkeuren en talenten
van de fotografen is gekozen voor een ruim omschreven thema van de expositie: Goed gezien! Meer info
vindt u op www.gouda.nl/expositie

Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur van 29 oktober gaat niet door. Het volgende spreekuur is op vrijdag 13 november.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u vinden op www.gouda.nl/college.

Ook lid worden van
de cliëntenraad?
Voor de inrichting van een Goudse cliëntenraad is de gemeente op zoek naar nieuwe leden. Dit kunnen inwoners van Gouda
zĳn, die gebruik maken van dienstverlening rondom de Wmo,
de Jeugdwet en de Participatiewet.

De Goudse Fotoclub (GFC) exposeert in de maand
november in het Huis van de Stad. Deze expositie is
tĳdens openingstĳden gratis te bezichtigen.

4 november: wethouder Tetteroo,
stadsconferentie armoede;
5
november:
burgemeester
Schoenmaker, sponsordiner Voedselbank.

Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad adviseert over
zaken die met deze drie wetten
te maken hebben. Daarnaast

bespreekt de Goudse Cliëntenraad signalen over de uitvoering
van het beleid, over de kwaliteit
van de dienstverlening en over
ontwikkelingen die van belang
zijn voor het beleid.
De Goudse Cliëntenraad zal naar
verwachting maandelijks vergaderen. De leden ontvangen per
vergadering een vergoeding voor
hun aanwezigheid. Voor meer informatie kunt u kijken op www.
gouda.nl/clientenraad of u bellen
met mevr. E. van de Zilver via tel.
14 0182.

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
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Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op woensdag 4 november is er
een besluitvormende 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.

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.
Exploitatie Westergouwe II
De raad wordt gevraagd het college financieel in staat te stellen om
het tweede deelgebied van Westergouwe in exploitatie te nemen.
Dit maakt het bouw- en woonrijp
maken en het uitgeven van de gemeentelijke gronden mogelijk

Evaluatie Beleidsnota sociaal
domein “Iedereen doet mee” en
verordeningen Wmo en Jeugd
augustus 2015
Om de effecten van het beleid zoals geformuleerd in de beleidnota ‘iedereen doet mee’ te meten, is
onder meer een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd. Op basis daarvan
adviseert het college de beleidskaders in de beleidsnota sociaal domein en de verordeningen niet bij
te stellen.
Ontwikkelingen BUIG-budget
2015 en maatregelen
tekortreductie
Vanwege het voorziene tekort op
het BUIG-budget neemt het college van B en W versneld een aantal
extra maatregelen om het tekort te
beperken en is het college voornemens om financiële compensatie
aan te vragen via de zogenaamde
vangnetregeling 2015. De maatregelen passen alle binnen de door
de raad vastgestelde beleidskaders (Participatienota 2015-2018
en Re-integratieverordening Gouda 2015).

Wĳziging gemeenschappelĳke
regeling ODMH
Op grond van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen dient
de Gemeenschappelijke regeling
van de ODMH te voldoen aan de
nieuwe wettelijke bepalingen als
gevolg waarvan de gemeenschappelijke regeling aangepast moet
worden.
Wĳzigingsbesluit
Gemeenschappelĳke regeling
Groenalliantie
Als gevolg van een wijziging van de
Wet Gemeenschappelijke Regeling
en de herindeling in de Krimpener-

waard dient de gemeenschappelijke regeling te worden aangepast
en worden nieuwe leden benoemd.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op maandag 9 (1e termijn begroting) en woensdag 11 november
(2e termijn begroting en besluitvorming) komt de raad bijeen voor
een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Werk aan de weg
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Keizerstraat
en de Peperstraat t/m 18 december.
Raam
Afgesloten tussen de Vlamingstraat en de Drapiersteeg t/m 6 november.
Vest
Afgesloten tussen de Vlamingstraat en de Verloren Kost t/m 4 december.
Wilhelminastraat
Afgesloten tussen de Paradijs en
de Speldenmakerssteeg t/m 20
november.
Goudse Poort
Nieuwe Gouwe oz.
Afgesloten voor verkeer ‘Gouda
uit’ tussen de Goudse Poort en de
Hanzeweg t/m 11 december.
Goverwelle
Verdistraat
Afgesloten t/m 29 oktober.

Korte Akkeren
Wachtelbrug
Afgesloten t/m 20 november.
Kort Haarlem
A. G. de Vrĳebrug
Afgesloten t/m 28 oktober.
Karnemelksloot (noordzĳde)
Afgesloten van 2 t/m 5 november
tussen de Cornelis Ketelstraat en
de A.G. de Vrijestraat.
Nieuwe Park
Meridiaan-Keerkring
Afgesloten op de aansluiting met
de Keerkring t/m 20 november.
Spoorlaan
Fietspad afgesloten van 9 t/m 20
november.
Noord
Oranje Nassaulaan
Afgesloten tussen de Frederik Hendriklaan en de Louise de Colignystraat t/m 30 oktober 16.30 uur.
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Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Omlooppad
Afgesloten tussen de Groen van
Prinsterersingel en de Bodegraafsestraatweg t/m 30 oktober.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Joubertstraat
en de Rutgersstraat tot 15 januari 2016.
Plaswĳck
Omloopkade (fietspad)
Afgesloten tussen het Boegpad en
het Bruggenpad t/m 18 december.

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 5 november 2015 een openbare hoorzitting in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Om 20.30 uur worden de volgende
bezwaarschriften behandeld:
Wethouder Venteweg 72, de verleende
omgevingsvergunningen
voor het kappen van een wilg aan
de rand van het perceel;
Wethouder Venteweg 72, het
bouwen van een woning, een tuinhuis en een brug op het perceel.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 29 oktober 2015 tot en met 5 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, telefoonnummer (0182) 58 89 02.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Aernout Drostkade 1a t/m 1g,

Bosboom Toussaintkade 35, 37,
R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat 38, 40,
inrichten van een bouwplaats (1410-2015);
Locatie Gershwinstraat naast nr
5, bouwen van 2 woningen en uitweg aanleggen. (19-10-2015);
Dunantsingel 25, kappen van
twee bomen (12-10-2015);
Jacob van Lennepkade 8, bouwen
van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning (15-10-2015);
Lange Tiendeweg 23, plaatsen
van reclame en zonwering op een
gemeentelijk monument (14-102015);
Peperstraat 16, het veranderen
van de begane grond van clubruimte naar 2 appartementen (1310-2015);
Regentesseplantsoen 10, vervangen van een dakkapel bij een
gemeentelijk monument (11-102015);
Sportlaan 4a en 4b, aanleggen
van twee parkeerterreinen t.b.v.
Jumbo en Lidl (16-10-2015);
Sportlaan 53, realiseren van een
aanbouw (16-10-2015);
Vlamingstraat, Vest en Verloren
Kost, onttrekken van grondwater
herinrichting Vest, Vlamingstraat en
Verloren Kost (12-10-2015);
Westhaven 4, plaatsen van gevelreclame (15-10-2015);
Wilhelmina van Pruisenlaan 277,
vergroten van de 2e verdieping (1610-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde aanvraag
Wilhelminastraat 40 te Gouda,
realiseren van een dakopbouw (1610-2015).

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
plan Zuidelĳk Stempel West,
bouwen van 24 woningen (20-102015);
plan Zuidelĳke Stempel West,
bouwen van 22 appartementen en
18 huurwoningen (20-10-2015);
Achterwillenseweg 126, kappen
van 2 coniferen en 1 wilg (19-102015);
Burg van Dĳkesingel 50 TO, aanleggen van een nieuw rioolgemaal
en in-/uitrit (20-10-2015);
Deborah Hoeve 56, realiseren van
een aanbouw van 2 bouwlagen aan
de zijgevel (19-10-2015);
Dunantsingel 25, kappen van
twee bomen (16-10-2015);
Graaf Adolfstraat 2, kappen van
drie bomen (19-10-2015);
Jan Mayenlaan 1, plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (2110-2015);
Nansenstraat 40, kappen van een
boom bij de Parkschool Gouda
(21-10-2015).
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.

Omgevingsvergunningen uitgebreid
Verleende vergunning
Livingstonelaan 60, brandveilig gebruiken van een noodlokaal
van de Livingstoneschool (15-102015).
Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 29 oktober
2015 t/m 9 december 2015. Het
inzien van de stukken kan bij het
omgevingsloket van de Gemeente Gouda tijdens openingsuren in
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Een

afspraak kunt u maken via tel. 14
0182. 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.
Beroep
Binnen deze termijn kunt u beroep tegen een besluit instellen bij
de Rechtbank Den Haag, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van
de beroepstermijn, tenzij u binnen
die termijn een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag. In beide gevallen moet u een
bepaald bedrag (griffierecht) betalen.
Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden die eerder
zienswijzen hebben ingebracht
over een ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die het niet
eens zijn met de wijzigingen ten
opzichte van een ontwerpbesluit;
• belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit.
U kunt ook digitaal beroep instellen
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

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.

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.
Spĳk, M.H.J. / Geboren: 29-031987 / Vorstmanstraat 50 / datum
vertrek: 29-09-2015;
Yasser Mohamed Adelazim
Abouelella / Geboren: 25-07-1978
/ Vorstmanstraat 50 / datum vertrek: 29-09-2015;
Yasin Yasser Mohamed / Geboren: 10-07-2007 / Vorstmanstraat
50 / datum vertrek: 29-09-2015;
Yasmine Yasser Mohamed / Geboren: 07-11-2009 / Vorstmanstraat 50 / datum vertrek: 29-092015;
Menna Yasser Mohamed / Geboren: 24-09-2012 / Vorstmanstraat 50 / datum vertrek: 29-092015;
Yunes Yasser Mohamed / Geboren: 16-02-2015 / Vorstmanstraat
50 / datum vertrek: 29-09-2015;
Arab, Mustapha / Geboren: 31-

Gemeentepagina 2
08-1980 / Raam 200 / datum vertrek:16-09-2015.
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).

Tijdelijke subsidieregeling Huishoudelijke
hulp toelage (HHT)
Bij besluit van 6 oktober 2015 heeft
het college van burgemeester en
wethouders de Tijdelijke Subsidieregeling huishoudelijke hulp vastgesteld. Voor zowel 2015 als 2016
geldt een subsidieplafond van
306.173,00 euro. Deze subsidieregeling is kosteloos in te zien bij de
afdeling Services in het Huis van de
Stad. Ook is deze in te zien via internet op www.overheid.nl.

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

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Verleende vergunning
De heer J. Sauter, voor het plaatsen van een zitbank en de bestaande zitbank. Locatie: Jeu de Boulesbaan nabij de flats van de Wilde
Wingerdlaan. U kunt de verleende
vergunning inzien bij de gemeente Gouda. U kunt binnen zes we-

ken 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.

