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Gemeente Gouda

Nieuws
26 Oktober 2016

Informatieavond over laadpalen in Gouda
Het aantal laadpalen in Gouda wordt vanaf 2017 uitgebreid. Wĳ
vertellen u daar graag meer over tĳdens een informatieavond
op donderdag 3 november in het Huis van de Stad.

er gelden of waar de locaties
zijn die in aanmerking komen
voor het plaatsen van laadpalen? Of heeft u nog andere vragen? Dan bent u van harte welkom op de informatieavond.

Het antwoord maakt de vraag bĳzonder
want ik kan niet leven zonder
het kind dat onvoorwaardelĳk voor mĳ kiest
Sinds ik mĳn liefste heb verloren
fluistert zĳ woorden in mĳn oren,
brengen brieven haar tot leven
ooit door haar voor mĳ geschreven

De informatieavond is op donderdag 3 november in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. De inloop is tussen
19.00 en 20.30 uur.

Locatieplan
De gemeente Gouda investeert
de komende jaren in het uitbreiden van het aantal laadpalen
in de openbare ruimte. De verwachting is dat de eerste palen
begin 2017 worden geplaatst.
Er is een locatieplan opgesteld
waarop locaties staan aange-

geven waar laadpalen geplaatst
kunnen worden. Hiervoor hanteert de gemeente diverse uitgangspunten en geldt een aantal voorwaarden.
Informatieavond
Bent u benieuwd welke uitgangspunten en voorwaarden

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 november tussen 17.00 –
18.00 uur. Ga naar www.gouda.
nl/collegespreekuur voor meer
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informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
27 oktober - wethouder Bergman: opening schoolgebouw

Bekendmakingen

Sinds ik samen met mĳn kind
oude wetten kon ontvluchten
voelt het leven luchtig licht
onder zuiverblauwe luchten

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.
Volg
de gemeente op Twitter met
@gemeentegouda

Nu wĳ kleuren mogen dragen
in voltooid verleden tooi
versmelt wit in bruine chocolade
tot vriendinnentrots en pauwenmooi
Dit antwoord maakt de vraag bĳzonder
want ik kan niet leven zonder
het waarmaken van mĳn laatste dromen
in emotionele afscheidspĳn
wetend dat het goed zal komen
Omdat wĳ op de keien van deze stad
bevlogen geloven, inspirerend geven
vragende vertellers zĳn
daarom gaat het goed in ons leven
Stadsdichter Hanneke Leroux – Oktober 2016

Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
en wethouders
maakt bekend
maken bekend

Komende week (29 oktober t/m 6 november) is het Fairtrade
week en viert Fairtrade Gouda het eerste lustrum! Om hier extra aandacht aan te schenken, zal burgemeester Schoenmaker
op vrĳdagmiddag 28 oktober de fairtrade vlag voor het Huis
van de Stad hĳsen.
Gouda mag zich voor het vijfde jaar op rij Fairtrade Gemeente noemen en viert daarmee het
eerste lustrum. Dit lustrum is
de kroon op een enorme hoeveelheid werk van alle betrokken vrijwilligers, ondernemers,
instellingen en andere betrokkenen.

Oriëntatieweek

gemeente@gouda.nl

Oost
Nansenstraat
Afgesloten tussen de Sportlaan
en de Von Suttnerstraat t/m 4 november.

Verkeersbesluiten
Werk aan de weg

Dit is geen raadsvergadering, maar
een avond ingevuld door fracties
zelf. Het biedt de mogelijkheid om
mensen/organisaties te horen of
iets te laten presenteren om hen invloed te laten uitoefenen of te betrekken bij een onderwerp. Ook
kunnen fracties met elkaar in overleg gaan over moties en om amendementen af te stemmen.

Binnenstad
Kattensingel
Verkeershinder doordat de halve rijbaan is afgezet van het Bolwerk richting het Kleiwegplein t/m
23 december.
Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Dubbele Buurt
Afgesloten tussen de Oosthaven
en de Torenstraat van 31 oktober
t/m 4 november.

Begroting
Op maandag 7 en woensdag 9 november komt de raad bijeen voor
een begrotingsraad.

Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.

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.

Goverwelle
Goudse Houtsingel
Verkeershinder t/m
november.

halverwege

Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.

Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief:
Parkeerterrein Calslaan, door het
instellen van een parkeerverbod
van maandag t/m vrijdag tussen
07.00 en 16.00 uur wordt een aantal parkeerplaatsen gereserveerd
voor het ophalen en afzetten van
leerlingen tijdens schooltijden.
Het verkeersbesluit ligt zes weken ter
inzage in het Huis van de Stad van
27 oktober t/m 7 december 2016.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Anemoonpad, kappen van 4 Canadese populieren (17-10-2016);
Heempad, kappen van een Hollangse iep (17-10-2016);

Besluitvormende raadsvergadering (21.00 uur)
• Regionaal kader opvang
en beschermd wonen
• Bestemmingsplan
Westergouwe fase 2
• Wijziging APV taxivervoer
• Verlenging van het
ondernemersfonds
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.

Fairtrade gemeente
Gouda viert lustrum

Eervolle titel
Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een
stad bijzonder veel aandacht

www.gouda.nl

Nabĳ Achterwillenseweg 112,
kappen van 3 bomen (18-10-2016);
Nabĳ Heempad 1, kappen van een
boom (17-10-2016);
Burgemeester van Reenensingel
131, intern verbouwen van kringloopwinkel en vervangen van reclame (07-10-2016);
Deborah Hoeve 9, kappen van
een boom (17-10-2016);
Graaf Florisweg 28, kappen van
een boom (17-10-2016);
Julianasluisterrein 1, plaatsen van
hekwerken rond de sluisdeurkolken, rijksmonument (14-10-2016);
Markt 27, aanpassen van hellingbaan Arti Legi, rijksmonument (1010-2016);
Markt 63, renoveren van dak en
voorgevel, gemeentelijk monument
(19-10-2016);
Nieuwehaven 308, kappen van 2
bomen (18-10-2016);
Wachtelstraat 42, aanbrengen
van nieuw spandoek aan de voorgevel (12-10-2016);
Walmolenerf 20, plaatsen dakkapel (17-10-2016);
Zoutmanstraat 9, kappen van een
boom (16-10-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Meivlinderstraat 1 t/m 16 en

winkels, kerken, verenigingen,
scholen, bedrijven, de gemeente, consumenten, etcetera.
Gemeente Gouda feliciteert de
hele stad met het prolongeren
van deze mooie titel en dit lustrum!

besteedt aan eerlijke handel. In
een Fairtrade Gemeente worden veel fairtrade producten
verkocht, gekocht en gebruikt
door supermarkten, kleding-

Meer lezen
Voor
meer informatie over
Fairtrade
Gemeente
Gouda kijkt u op de website
www.fairtradegemeentegouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Gemeente Gouda

Gemeente Gouda,
Postbus
1086, 2800 BB Gouda
26 Oktober
2016

De raad van Gouda is per september 2015 begonnen met een pilot
rondom de vergaderwijze. Nieuw
hierbij is de ‘oriëntatieweek’.

College Ontmoet
Op 1 november staat een kennismaking gepland met het
leer-/werkproject Loods 15 in
Gouda.

Woensdagavond 26 oktober
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
‘Tafeltjesavond’ (19.30 uur)
• 2e Begrotingswijziging 2016
• Programmabegroting
2017-2020

Eeuwenoude toekomstdromen
ontwaakten tĳdloos in mĳn brein
hebben mĳ van ver doen komen
Om hier en nu mezelf te zĳn

Meer weten?
Meer informatie over laadpunten en elektrisch rijden in
Gouda kunt u ook vinden op
de
www.gouda.nl/laadpalen.
U kunt via deze website alvast
uw interesse voor een laadpaal
kenbaar maken. De definitieve aanvraag kan nog niet gedaan worden, maar zodra dit
kan, brengen wij u uiteraard op
de hoogte.
vmbo Goudse Waarden
28 oktober - wethouder Van
Gelder: huldiging Paralympische sporters
29 oktober - burgemeester
Schoenmaker: openen Ontmoetingsdag Gouda Noord
2 november - burgemeester
Schoenmaker: jaarlijkse bijeenkomst 60-jarige bruidsparen

Vanavond in de
gemeenteraad

Bevraag mij

Goudvlinderstraat 5 t/m 23, bouwen van 26 woningen (18-10-2016);
Amelandstraat
en
Terschellinglaan, aanleggen van steigers en
muurtjes in Westergouwe (19-102016);
Burgvlietkade 80, herstellen fundering (18-10-2016);
Gouderaksedĳk 93, vervangen en
vergroten van de hooiberg (21-102016);
Graaf Florisweg 113 en 115, verbouwen van een gemeentelijk monument (18-10-2016);
Hammarskjöldhof 16, realiseren
van aanbouw tussen woning en bestaande berging (19-10-2016);
Meridiaan 26, plaatsen van een luifel boven de entree (17-10-2016);
Tuinstraat 24 en 24a, verbouwen
van woning tot 2 appartementen
(17-10-2016).
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.
Verlenging beslistermĳn
Jan Philipsweg 51, plaatsen van
een dakopbouw voor- en achterzijde (18-10-2016);
Turfsingel 71, verbouwen van een
bedrijfsruimte tot 2 appartementen (14-10-2016).

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.
Blom, W.J. / Geboren: 19-101957 / Bernhardhof 570 / Datum
vertrek: 30 -08-2016;
Jackiewicz, A.D. / Geboren: 0712-1981 / Vlamingstraat 23 / Datum vertrek: 29-09-2016;
Grzesik, T.Z. / Geboren: 18-111983 / Vlamingstraat 23 / Datum
vertrek: 29-09-2016;
Vervolg op
gemeentepagina 2
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Bekendmakingen
26 Oktober 2016

Aït Toumach, M. / Geboren: 1903-1975 / IJssellaan 2a / Datum
vertrek: 04-10-2016;
Schadenberg, N. / Geboren:
5-11-89 / geheim adres / Datum

Gemeente Gouda

vertrek: 04-10-2016;
El Haddouti, L. / Geboren: 19-121986 / Bosweg 24 / Datum vertrek:
05-10-2016;
Koukouh, Y. / Geboren: 22-10-

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-

1991 / Bosweg 24 / Datum vertrek: 05-10-2016;
El Ouali, M. / Geboren: 07-081980 / Bosweg 24 / Datum vertrek: 05-10-2016.

Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gou-

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

da (zie Toelichting).

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

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.

