Gemeente Gouda
Nieuws 13 mei 2015

Doe mee: Fotowedstrijd
nieuwe gemeentegids
De nieuwe gemeentegids van
de gemeente Gouda verschĳnt
in september en deze keer
organiseert de gemeente samen
met uitgever Akse Media een
fotowedstrĳd. De winnende
foto’s krĳgen een plaats in de
gemeentegids en mogelĳk zelfs
op de cover!

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 8 juni van 17.00 tot
18.00 uur. Ga naar de website
www.gouda.nl/collegespreekuur
voor meer informatie en aanmelden.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende afspraken in de agenda staan:
16 mei - wethouder Werger: prijsuitreiking KNSB Marathon Cup
18 mei - wethouder Niezen: oplevering Olympiadeplein
24 mei - wethouder Bergman:
opening Braves Pinkball-tournooi
26 mei - burgemeester Schoen-

maker: veiligheidsavond in Gouda Oost
College Ontmoet
Op 19 mei bezoeken burgemeester en wethouders het inloopcentrum Prinsenhof en Buurtpunt
Zoutman.
Twitter spreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid
en Verkeer)? Op woensdag 27 mei
kunt u van 11.00 tot 12.00 uur vragen stellen aan @LauraWerger en
@HildeNiezen. Gebruik tijdens uw
vragen #twGouda.

van 19.30 tot 20.30 uur in het wijkcentrum Jan Ligthart, Snoystraat
4 in Gouda, klaar voor het inloopspreekuur. Het volgende inloopspreekuur is op 27 juni.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Afwijkende
openingstijden
Op donderdag 14 mei (Hemelvaart), vrijdag 15 mei en maandag 25 mei (Pinksteren) is de
gemeente gesloten. Dit geldt
voor het Huis van de Stad en
ook voor het UWV Werkbedrijf.

Hoe doet u mee?
Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd? Stuur dan uw foto(‘s) voor
1 juni naar fotowedstrijd@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).

• De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG formaat met een minimale resolutie
van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
• De gemeente Gouda kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Door deelname aan
de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers,
brochures, nieuwsbrieven etc.
• Als u personen fotografeert,
vraag hen dan eerst toestemming
voor publicatie van de foto’s.
De foto’s worden beoordeeld door
een jury bestaande uit burgemeester Milo Schoenmaker en diverse
medewerkers van de gemeente.
De winnende foto’s worden halverwege juni bekendgemaakt. De
winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Spelregels
Wilt u meedoen aan de fotowedstrijd? Houd dan rekening met
deze spelregels:
• Alléén inwoners van de gemeente Gouda kunnen deelnemen.
• Per persoon kunt u maximaal
twee eigen foto’s insturen.
• Medewerkers van de gemeente
Gouda zijn uitgesloten van deelname.
• De foto is genomen in Gouda en
moet herkenbaar zijn voor de gemeente en/of de Goudse samenleving.

Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 11 juni

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op maandag 18 mei en woensdag 20 mei is er een voorbereidende 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 via griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst 18 mei
20.00 uur Opening
Verkenning: begrotingen verbonden partĳen
Tijdens deze bijeenkomst worden de begrotingen en zienswijzen
daarop van de verschillende gemeenschappelijke regelingen besproken.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze verkennende bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien
men zich voor maandag 18 mei
2015, 12.00 uur meldt bij de griffie
kan men aan tafel plaatsnemen en
de raadsleden van informatie voorzien.

Voorbereidende raadsbijeenkomst 20 mei

vaststellen over de wijze waarop inwoners en cliënten betrokken worden bij beleid en uitvoering van de
wetten binnen het sociale domein
(Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg). Het gaat er dan over hoe die
burger- en cliëntenparticipatie eruit ziet, wie waarover adviseert en
hoe het in te stellen netwerk vanuit
lokale instellingen en organisaties
betrokken wordt. Dit wordt vastgelegd in de Verordening burger- en
cliëntenparticipatie sociaal domein
Gouda 2015.
Debat: memo indicatoren
Het college heeft de raad toegezegd de indicatoren voor het monitoren van het sociaal domein gezamenlijk op te zullen stellen. Het
college heeft een eerste aanzet gemaakt en vraagt nu zowel de gemeenteraad als de Wmo-raad om
input om tot een breed gedragen
raadsvoorstel te komen.
Goverwellezaal
Debat: begrotingen verbonden
partĳen
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om bij dit debat op de
publieke tribune aanwezig te zijn.

20.00 uur Opening
Raadszaal
Debat: verordening Cliëntparticipatie
De gemeenteraad moet regels

Sluiting
Op de woensdag 27 mei is er een
besluitvormende
raadsvergadering.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendma-

kingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.

Instelling geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer Spieringstraat tĳdens schoolspits
Op de Spieringstraat wordt vanaf
de Lange Noodgodsstraat in noordelijke richting, door middel van
bebording, een geslotenverklaring
ingesteld voor gemotoriseerd verkeer tijdens de schoolspits.
Dillenburgsingel, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Koningin Wilhelminaweg, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Tweede Weeresteinhof, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 13 mei tot en met 23
juni 2015. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Een overzicht van de wegwerkzaamheden en wegafsluitingen in
en rondom de gemeente Gouda:
Zoutmansweg en Edisonstraat Reeuwĳk
Afgesloten voor alle verkeer vanaf
11 mei tot aan de zomervakantie.
Binnenstad
Vest
• Afgesloten op 27 mei van 7.30
t/m 16.30 uur tussen de Plateelstraat en de Drapiersteeg (m.u.v.
de doorgang Vlamingstraat).
• Afgesloten op 28 mei van 7.30
t/m 16.30 uur tussen de Drapiersteeg en de Bogen.
Raam
Afgesloten tussen de Vlamingstraat en de Drapiersteeg op 12 en
13 mei.

Bloemendaal
Dreef
Deels afgesloten van 18 t/m 22 mei
tussen de Burgemeester Jamessingel en de Bleulandweg. Er kan
niet van de Bleulandweg naar de
Jamessingel gereden worden.

Nieuwe Parkerf 17, het verplaatsen van een woning (24-04-2015).
van der Palmstraat 33, het plaatsen van een dakkapel (06-052015).
Vossenburchkade 50, het kappen
van een berk (01-05-2015).

Korte Akkeren
Kerkhoflaan
Afgesloten op 18 mei van 7.30 t/m
16.30 uur.
Emmastraat (oost)
Afgesloten op 21 mei van 7.30 t/m
16.30 uur.
Emmastraat (west)
Afgesloten op 22 mei van 7.30 t/m
16.30 uur.

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Noord
Thorbeckelaan
Afgesloten tussen de Bodegraafsestraatweg en het van Hogendorpplein t/m 25 september.
Oost
Sportlaan
Afgesloten t/m 3 juli tussen de Bernadottelaan en de Rutgersstraat.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Locatie rondom sluizencomplex, het herinrichting van de Julianasluissluisterreinen (23-04-2015).
Bloemendaalseweg 43, het kandelaberen van 6 lindebomen (3004-2015).
Bloemendaalseweg 48a, het
kappen van een populier (28-042015).
Burgemeester
Martenssingel
13, het wijzigen van de bestemming (29-04-2015).
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 26, het plaatsen van een
woonwagen (21-04-2015).
Johan den Haenstraat 22, het
plaatsen van een dakkapel (04-052015).
Lange Groenendaal 25, het bouwen van een eerder verwijderde
bovenverdieping (28-04-2015).

Eerste veiligheidsavond in
Gouda Oost
In Gouda werken heel veel partners hard aan het verbeteren van
de veiligheid. We zien goede resultaten maar het aantal woninginbraken is in Gouda nog steeds
te hoog. Burgemeester Schoenmaker vindt het belangrijk te horen en te zien wat er leeft in de
Goudse wijken. Samen met de
politie wil hij graag met bewoners van Gouda Oost bespreken
hoe de veiligheid verder verbeterd kan worden. Daarom is er
een veiligheidsavond gepland op
dinsdag 26 mei in Gouda Oost.
Op een later moment in het jaar
worden ook veiligheidsavonden
gehouden in andere delen van de
stad. Bewoners van Gouda Oost
kunnen zich aanmelden voor de veiligheidsavond via www.gouda.nl/
veiligheidsavond.
Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl

Gemeente Gouda
U kunt tijdens deze dagen wel
diensten en producten aanvragen via www.gouda.nl
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Verleende
omgevingsvergunningen
Hanzeweg 1, wijzigen indeling
door het verwijderen van een wand
tussen showroom en trapopgang
(01-05-2015).
Koekoekstraat 61, het plaatsen
van een dakkapel (06-05-2015).
Krugerlaan 37, het kappen van
een kastanjeboom (24-04-2015).
Lekkenburg 150, het kappen van
3 bomen (01-05-2015).
Pottersplein 7, het plaatsen van
gevelreclame (06-05-2015).
Ridder van Catsweg 358, het
kappen van 3 stuks bomen (01-052015).
Ronsseweg 555, het vervangen
van het logo op de gevel en zuil
(30-04-2015).
Spoorstraat 7, het verbouwen van
een winkel tot 2 appartementen
(06-05-2015).
Tobias Asserstraat 22, het kappen van een boom (01-05-2015).
van Itersonlaan 17, het kappen
van een eik (01-05-2015).
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
Onderstaande personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de basisregistratie per-

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

Bekendmakingen
sonen (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.
Benayad-Azhar, I. / Geboren op
23-09-1983 / Lange Tiendeweg 25 /
Datum vertrek: 20-04-2015.
Asli, F. / Geboren op 02-07-1979 /
Fluwelensingel 35 / Datum vertrek:
20-04-2015.
Arab, M. / Geboren op 31-08-1980
/ geheim adres / Datum vertrek: 20
april 2015.
Bochenek, P. / Geboren op 11-061983 / Raam 7 / Datum vertrek: 2004-2015.
Chamkh, K. / Geboren op 10-121982 / IJssellaan 2a / Datum vertrek:
21-04-2015.
Djojoastro, C.P. / Geboren op 2803-1983 / Peperstraat 16 a / Datum
vertrek: 21-04-2015.
Van Leeuwaarden, M.C. / Geboren
op 20-01-1987 / Vrijheidslaaan 129 /
Datum vertrek: 21-04-2015.
Naerebout, J.M. / Geboren op 0303-1961 / Graaf Florisweg 173 / Datum vertrek: 21-04-2015.
Chabat, A.N. / Geboren op 17-052004 / Poldermolendreef 10 / Datum
vertrek: 20-04-2015.
Izmar, M./ Geboren op 08-09-1991
/ geheim adres / Datum vertrek: 2004-2015.

Vervolg op
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Burgemeester en
De burgemeester van
wethouders maken bekend: Gouda maakt bekend
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).

Burgemeester en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

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 per 1 juli
2013 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.
Ontvangen omgevingsvergunningen
Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar indienen.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indie-

Exploitatie-, dranken horecavergunning
De
exploitatievergunning
en
drank- en horecavergunning zijn
verleend door de burgemeester

aan:
Ocean Reef Club, locatie Markt
25 voor het uitoefenen van een
horeca-inrichting. (verzonden 23
april 2015).

nen. 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. 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

Sapori & Fantasia CV, locatie
Wijdstraat 9-11 voor het uitoefenen van een horeca-inrichting.
(verzonden 23 april 2015)
U kunt de verleende vergunningen inzien bij de Gemeente Gouda.
U kunt binnen zes weken na de
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verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).
De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

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.

