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Geen kijkavond
fietsen vanwege
verhuizing

Ook in Gouda mobiel parkeren!
Gouda wil meer service en gebruiksgemak bieden aan parkeerders. Naast de huidige betaalmogelĳkheden bĳ de automaat, kunt
u vanaf 21 december ook met de mobiele telefoon betalen met
een app, via sms of door te bellen.

-

minuut betalen.
Niet meer teveel betalen door
het inschatten van parkeertijd.
Geen parkeerboetes.

Vanaf 1 januari 2016 kunt u ook
op de parkeerterreinen Klein
Amerika, Schouwburgplein en
Vossenburchkade met uw mobiele telefoon betalen. Er zijn dan
geen slagbomen meer en u kunt
direct het parkeerterrein op- en
afrijden. Naast het mobiel parkeren blijft ook het kopen van een
parkeerticket bij de automaat
mogelijk.

Ook de slagbomen bĳ het parkeerterrein Vossenburchkade
verdwĳnen per 1 januari.
Mobiel parkeren kan na aanmelding bij één van de mobiele parkeerbedrijven, zoals: Parkmobile, Yellowbrick, ANWB Parkeren,
MKB Brandstof, SMSParking,
Park-line of MyOrder.
Daarna werkt het als volgt:
1. Bij het parkeren van uw auto
meldt u zich aan via de app of
door te bellen of te sms’en.
2. De parkeertijd wordt gestart
na bevestiging van de parkeerzone waar u staat. Het

juiste zonenummer staat in de
app van uw smartphone en is
ook op straatbebording en op
de automaten aangegeven.
3. Bij het wegrijden kan de parkeertijd op dezelfde wijze worden gestopt. Op basis van uw
kenteken kan dan gecontroleerd worden of u betaald heeft.
Voordelen mobiel parkeren
- Niet meer naar een parkeerautomaat en terug naar de auto.
- Slim en voordelig achteraf per

Tarieven ongewĳzigd
De parkeertarieven blijven ongewijzigd: op de parkeerterreinen
is dit €1,70 per uur of €8,- voor
24 uur. De terreinen zijn centraal
gelegen, goed bereikbaar en beschikken over voldoende plaatsen. Omdat in de historische binnenstad binnen de singels weinig
parkeerruimte is, geldt hier een
hoog tarief van € 2,90 of € 3,90
per uur. Buiten de parkeerterreinen blijft overal de dagkaart bestaan voor een prijs van € 15,voor 24 uur. Op zondag kunt u
overal gratis parkeren.
Meer informatie: www.gouda.nl/
mobielparkeren

Marianne van Waalwĳk en Jan
van der Spree exposeren in de
maand december in de etalage van het Huis van de Stad in
Gouda.

Jan fotografeert graag snapshot’s tijdens drukke evenementen zoals de tour in Gouda of de
natuur op loopafstand van zijn
huis. En zijn zus Marrianne maakt

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 de website www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
4 december: wethouder Werger stadswandeling nieuwe inwoners;
9 december: wethouder Bergman - in ontvangstname magazine
‘Voor de stad bewaard’;
11 december: hele college – Gouda bij Kaarslicht;

Expositie december: Allen mensen
diverse werken in 2D en 3D. Voor
de expositie heeft ze de foto’s van
Jan gebruikt om daar weer nieuwe beelden mee te creëren. In of
met haar werk vertelt ze vaak een
verhaal. Deze keer zijn het sprookjes geworden: Het verhaal van de
Oranje Bretel, de Koeienfluisteraarster en nog meer….
Meer weten?
Meer informatie over de expositieruimte vindt u op www.gouda.
nl/expositie. Deze is te bezichtigen tijdens openingstijden van het
Huis van de Stad.
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13 december: wethouder Bergman - opening Lichtkunst expositie;
14 december: wethouder Tetteroo - eerste paal Zuidelijk Stempel
West (Gouda Oost).
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Laura Werger (Zorg en Sport) en
Hilde Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer)? Op
woensdag 16 december kunt u
van 14.00 -15.00 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 locatie waar (gevonden) fietsen naartoe worden gebracht, wijzigt naar Fuwelensingel 86A. Vanwege de verhuizing is er daarom
op donderdag 3 december 2015
en 7 januari 2016 geen kijkavond.
Wel blijft de mogelijkheid om uw
verloren fiets te zoeken op www.
verlorenofgevonden.nl. Heeft u
uw fiets op de site gevonden?
Dan kunt u contact opnemen via
tel. 14 0182 om een afspraak te
maken.
Vanaf 4 februari bent u weer van
harte welkom op elke eerste donderdagavond van de maand tussen 19.00 uur en 20.00 uur op de
nieuwe locatie aan de Fluwelensingel 86A.

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

Goudse gemeentegids gratis af te halen
Zoekt u informatie over de gemeente Gouda of wilt u een adres weten van een vereniging of instelling? Dan kunt u nog steeds gratis een gedrukt exemplaar ophalen van de Gemeentegids 2015/2016.
In de gids staat onder andere informatie over veelgezochte producten en diensten, de gemeenteraad,
het college, de historie van de stad,
een stratengids en een uitgebreid
hoofdstuk over zorg en (financiële)
ondersteuning in Gouda.
U kunt de gemeentegids tijdens
openingstijden afhalen bij:
- Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1

- Bibliotheek Gouda, Klein Amerika 20
- Centrum voor Jeugd en Gezin,
Constantijn Huygensstraat 121
- Centrum voor Jeugd en Gezin,
Wilsonplein 2
- Mozaïek Wonen, Bachstraat 1
- Groenhovenbad,Tobbepad 4
- Inloophuis Domino, Oosthaven 31
Duurzaam
Omdat steeds meer mensen in-

ternet gebruiken, is de gemeente gestopt met de huis-aan-huis
bezorging. Dat bespaart geld en
het scheelt een hoop papier en
dus bomen. Zo wordt Gouda
steeds duurzamer.
U kunt ook op internet door de
nieuwe gids heen bladeren en
zoeken. Kijk daarvoor op www.
gouda.nl/gemeentegids.

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op woensdag 9 december is er
een besluitvormende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/raadsinformatie of neem contact op met de griffie via tel. (0182)
58 91 97 of per mail: griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsvergadering
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Woonvisie (onder voorbehoud)
Op 1 september heeft het college van B en W het ontwerp van
de Woonvisie Gouda 2015-2019
vastgesteld en vrijgegeven voor
inspraak door belanghebbenden.
Het ontwerp heeft vervolgens vanaf 2 september tot en met 30 september ter inzage gelegen. Gedurende die periode en de week erna
zijn negen zienswijzen binnengekomen. De woonvisie is nu gereed
voor bespreking door de gemeenteraad met vaststelling als uiteindelijk doel.

Maatschappelĳke
vergroeningsagenda
De gemeenteraad heeft het initiatief genomen om tot een maatschappelijke 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. Het
resultaat daarvan staat in een initiatiefvoorstel. De werkgroep stelt
de gemeenteraad voor de Goudse
maatschappelijke vergroeningsagenda vast te stellen.
Besluit tot wĳziging 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 GR 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.
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.

Op 9 september heeft in deze raad
een consultatieronde plaatsgevonden over de vernieuwde tekst
van de Gemeenschappelijke Regeling ‘Regio Midden-Holland, de
nieuwe regio’. De vernieuwde GR
is compacter dan de oude regeling. Dit komt door wijzigingen in
de Wet gemeenschappelijke regelingen, en doordat de deelnemende gemeenten strategisch gekozen hebben voor een zo “licht”
mogelijke vorm. Het algemeen bestuur van de Nieuwe Regio biedt
de stukken ter besluitvorming aan.

Besluit tot wĳziging Gemeenschappelĳke regeling BSGR
De gemeente Waddinxveen heeft
het verzoek ingediend om per 1
januari 2016 toe te treden tot de
Gemeenschappelijke
Regeling
Belastingsamenwerking GouweRijnland (BSGR). Hiervoor is instemming vereist van de huidige
deelnemers aan de BSGR en zal
de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling BSGR moeten worden aangepast.

Belastingverordeningen
In de paragraaf Lokale Heffingen van de Programmabegroting
2016-2019 is globaal aangegeven
welke tariefsaanpassingen voor
het jaar 2016 zullen worden voorgesteld. De financiële consequenties van de tariefsaanpassingen
zijn reeds verwerkt in deze begroting. Nu de raad op 11 november
2015 heeft ingestemd met de Programmabegroting 2016-2019, dienen de betreffende tarieven 2016
nog te worden vastgesteld om de
geraamde inkomsten te kunnen
verwerven.

Gemeenschappelĳke regeling
Regio Midden Holland “De nieuwe Regio”

Besluit tot opheffing
Stichting Klasse
Voor het gemeenschappelijk toe-

zicht 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.
Verkenning: Wĳziging gemeenschappelĳke regeling Grondbank RZG Zuidplas
Per 1 januari 2015 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke rege-

lingen van kracht geworden. Op
grond van deze gewijzigde Wet
gemeenschappelijke regelingen
dient de gemeenschappelijke regeling van de Grondbank voor 1
januari 2016 aangepast te worden.
Sluiting
Na woensdag 9 december is de
raad met reces. Op woensdag
13 januari 2016 komt de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Gemeente Gouda
Bekendmakingen 2 december 2015

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Zanddĳk, halverwege wordt een
paal geplaatst ter wering van doorgaand verkeer van motorvoertuigen op meer dan twee wielen.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad
van 3 december 2015 tot 14 januari 2016. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Aaltje Bakstraat
Afgesloten t/m 11 december.
Jeruzalemstraat
Afgesloten t/m 3 december.
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Keizerstraat
en de Peperstraat t/m 18 december.
Oosthaven
Afgesloten t/m de Minderbroedersteeg t/m 4 december.
Peperstraat
Afgesloten tussen het Hof van Adriaan en de Komijnsteeg op woensdag 16 december.
Trappenbrug
Afgesloten t/m 18 december.
Vest
Afgesloten t/m 4 december tussen de Vlamingstraat en de Verloren Kost.
Nieuwe Gouwe oz.

Afgesloten voor verkeer ‘Gouda
uit’ tussen de Goudse Poort en de
Hanzeweg t/m 11 december.
Korte Akkeren
Burgemeester Gaarlandtsingel
Afgesloten ter hoogte van de
Aernout Drostkade t/m 4 december.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Joubertstraat
en de Rutgersstraat tot 15 januari 2016.
Rutgersstraat
Afgesloten t/m 4 december aan de
zijde van de Sportlaan.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen
op 3 en 4 december tussen 9.00 en
15.00 uur.
Omloopkade (fietspad)
Afgesloten van t/m 18 december
tussen het Boegpad en het Bruggenpad.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Goudrand fase 1 Westergouwe,
bouwen van 23 woningen Westergouwe (19-11-2015);
Jan van Beaumontstraat, nabij
de voormalige Jozef locatie Groene Hart Ziekenhuis, kappen van 22
bomen t.b.v. aanleggen riolering
(25-11-2015);
Locatie
Middenwillemseweg,
bouwen van 25 woningen Land van
Steyn fase 3 (23-11-2015);
Stationsplein 5, kappen van een
kastanje (25-11-2015);
Stationsplein t.h.v. de Goudse

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.

verzekeringen, kappen van 12
bomen (16-11-2015);
Waranda – Plantage - Gouds GelukFase 2, bouwen van 11 woningen Westergouwe (19-11-2015);
Constantĳn Huygensstraat 22,
realiseren van dakopbouw met
nokverhoging (24-11-2015);
Dotterplantsoen 2, realiseren
dakopbouw aan achterzijde van
woning (23-11-2015);
Jac.P. Thĳsselaan 43, intern verbouwen van pand (18-11-2015);
Johan de Wittlaan 31, plaatsen
gevelreklame en verplaatsen van
kunstwerk (18-11-2015);
Joubertstraat 41, kappen fijnspar
(24-11-2015);
Peperstraat 16, wijzigen gevels
(17-11-2015);
Westhaven 47, wijzigen pand:
van kantoor naar woonhuis (23-112015).
Verleende
omgevingsvergunningen
Burg. Martenssingel – Zanddĳk,
kappen van 2 bomen (17-11-2015);
Nieuwehaven 118, renoveren dak
van een gemeentelijk beschermd
monument (26-11-2015);
Vest tussen Vlamingstraat en
Verloren Kost, herinrichting van
de Vest tussen de Vlamingstraat en
de Verloren Kost (24-11-2015);
Wĳdstraat 16, vestigen van horeca (13-11-2015);
Wilhelmina van Pruisenlaan 277,
vergroten van tweede verdieping
(26-11-2015).
Verlenging beslistermĳn
Wachtelstraat 1 - 3, wijziging op
reeds verleende vergunning (2011-2015).

Omgevingsvergunningen Uitgebreid
Ingediende aanvragen
Burgemeester en wethouders heb-

ben de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:
Locatie Sluiseiland bĳ Weidebloemkwartier en Goejanverwelledĳk, verbeteren van de IJsseldijk d.m.v. het plaatsen van
damwanden (16-11-2015);
Wilhelmina van Pruisenlaan 409,
brandveilig gebruiken van het pand
(Samuëlschool) (19-11-2015).

1969 / Moordrechtse Verlaat 14 /
Datum vertrek: 5-11-2015;
Miguel, J. / Geboren: 17-02-1959 /
Fluwelensingel 35 / Datum vertrek:
05-11-2015;
Tighadouini, Y. / Geboren: 17-091991 / Ridder van Catsweg 615 /
Datum vertrek: 9-11-2015.
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Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

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).

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

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.
Knapik, E. A. / Geboren: 18-111974 / Boelekade 42 / Datum vertrek: 4-11-2015;
Abdaoui Bohaloua, B. / Geboren:
22-06-1984 / de Rijkestraat 8 / Datum vertrek: 5-11-2015;
Bakker, M.A. / Geboren: 31-07-

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.

De burgemeester van
Gouda maakt bekend:
Verleende vergunning
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
De heer J.Revet - Secretaris Bewonersvereniging de Twaalf
Hoeven, voor het plaatsen van een
picknickbank bij de speeltuin bij de
Debora Hoeve. De vergunning is
verleend en verzonden op 25 november 2015.
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).

Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
Kerstmarkt Winter Wonderland
Gouda, van 10 t/m 13 december
2015 op het Lombokterrein nabij
het NS Station Gouda;
Gouda Winter Evenementen, van
16 december 2015 t/m 11 januari
2016 op de Markt.
De vergunningen zijn verleend en
verzonden op 30 december 2015.
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).
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.

