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Lancering digitaal systeem
voor parkeervergunningen

Bedrijvendag trekt meer
dan 200 ondernemers

Parkeervergunningen voor bewoners en bedrĳven zĳn vanaf
komende maand digitaal. Deze staan op kenteken. Er is geen
papieren vignet achter de voorruit meer nodig. Ook de kraskaart
voor bezoekersparkeren in vergunninggebied wordt digitaal.

Tĳdens de jaarlĳkse Bedrĳvendag in Gouda afgelopen vrĳdag
kregen ruim 200 ondernemers een interessante rondleiding bĳ
Retail Logistics, het distributiecentrum van de webshop van
Blokker.

Verkeerswethouder Hilde Niezen:
“Door deze ontwikkeling kunnen
inwoners en ondernemers makkelijker hun parkeervergunningen
regelen en beheren. Bovendien
zijn er meer mogelijkheden. Kortom, dit is een mooie klantvriendelijke ontwikkeling.”

ren vignet is vanaf die datum niet
meer nodig.
De digitale vergunning kunt u bekijken en aanpassen in het E-loket van ParkeerService. Inloggen
gaat in een beveiligde omgeving met DigiD. Vergunninghouders met twee auto’s kunnen met
de app Key2Park eenvoudig van
kenteken wisselen. Houders van
een parkeervergunning krijgen
per brief meer informatie over de
veranderingen.

Parkeervergunning automatisch omgezet
De papieren vergunning wordt
vanaf 1 april automatisch omgezet naar een digitale parkeervergunning op kenteken. Het papie-

De kraskaart is tot het eind van
het jaar geldig, maar vanaf 1
april is er ook de digitale regeling met meer mogelijkheden.
Bezoekers kunnen hiermee onbeperkt tegen een lager tarief
parkeren. Ook rekent u daarbij
af per minuut en niet meer per
heel uur.
Website
Alle informatie over parkeren
in Gouda staat voortaan op de
website van ParkeerService:
www.parkeerservice.nl/gouda of
kijk op: www.gouda.nl/parkeren.

Dit evenement vindt jaarlijks
plaats en wordt georganiseerd
door gemeente Gouda en Gouda Onderneemt!. De aanwezigen werden o.a. toegesproken

door wethouders Jan de Laat en
Daphne Bergman. Daarna konden de ondernemers onder het
genot van een hapje en drankje
uitgebreid met elkaar in gesprek.

Gezondheidscentrum en
dierenkliniek in Westergouwe
Voor de bewoners van de groeiende wĳk Westergouwe komen
er weer nieuwe voorzieningen bĳ: een gezondheidscentrum
en een dierenkliniek. De planning is dat deze voor de zomer
openen.
Wethouders Rogier Tetteroo
en Corine Dijkstra zijn blij met
de komst van deze voorzieningen en feliciteren de initiatiefnemers.

Het gezondheidscentrum Westergouwe gaat half mei open.
Voor huisdieren en hun eigena-

ren is er goed nieuws. In Westergouwe opent voor de zomer
een dierenkliniek haar deuren.
Hier zal diergeneeskunde op
hoog niveau worden bedreven.
Zo kunnen dieren hier ook terecht voor behandeling tegen
kanker en bijzondere tandheelkundige ingrepen.

Woensdagavond 22 maart worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbĳeekomst
• Presentatie Hulp bij het huishouden;
• Benoeming bestuurslid Stichting Het van Iterson Ziekenhuis;
• Westergouwe 2e fase Beeldkwaliteitsplan en notitie extra
ambities;
• Verordening Leegsstand.

Kraskaart bezoekersparkeren
De bezoekersregeling van bewoners in parkeersectoren 2
en 3 rond de binnenstad wordt
ook digitaal. Deze is aan te vragen in het E-loket op de website
van ParkeerService. Bezoek kan
vervolgens aan- en afgemeld
worden met de Key2Park app.

Foto: Pim Mul

Na de succesvolle introductie van
mobiel betalen voor straatparkeren, volgt nu de digitalisering van
de parkeervergunningen en het
bezoekersparkeren. Om dit efficiënt te kunnen doen, sluit Gouda zich aan bij ParkeerService. Dit
is een organisatie die voor meerdere gemeenten op dit gebied
werkt.

Vanavond in de
gemeenteraad

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.

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.

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook

polder Bloemendaal;
24
maart:
Burgemeester
Schoenmaker - project PBS
Goejanverwelleschool;
24 maart: Wethouder Bergman
- hoogste punt Turfsingel 69-71;
25
maart:
Burgemeester
Schoenmaker - landelijke Opschoondag;
25 maart: Wethouder De Laat
- opening nieuwe complex van
Tiod.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

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 10 april tussen 17.00 en 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.

Het Gezondheidscentrum Westergouwe wil samen met de bewoners, scholen, organisaties
en bedrijven vorm geven aan
de zorg- en welzijnsstructuur
in de wijk. In het gezondheidscentrum gaan personen en instellingen samenwerken, die
betrokken zijn bij de eerstelijns
zorg. Denk hierbij aan: huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een apotheek.

Digitale kaarten Gouda
als open data beschikbaar
Weten hoe de indeling van de wĳken is, waar de diverse
inzamelingspunten van afval zĳn of waar u de rĳksmonumenten
in Gouda kunt vinden ? Sinds dit jaar is o.a. deze informatie
terug te vinden op de verschillende gemeentelĳke kaarten via
www.gouda.nl/kaarten
De kaarten zijn beschikbaar als
open data en verdeeld in de
thema’s Basiskaarten, Beheer
openbare ruimte en Bouwen en
Cultuurhistorie.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Door op een van de foto’s te
klikken opent er een zogenaamde ‘viewer’. Hiermee kunt
u allerlei objecten en data bekijken, waaronder: luchtfoto’s,
bomen, groenvoorziening, ecologie, speelplekken, speeltoestellen, wegen, strooiroutes,
verzamelcontainers voor afval,
lichtmasten, bruggen, monumenten, bestemmingsplannen,
de kadastrale kaart, de Basisregistratie grootschalige topografie ( BGT) en alle adressen
en gebouwen uit de Basisregistratie adressen en gebouwen
(BAG).

Tel. 14 0182

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
23 maart: Wethouder Bergman
- opening wandelroute Otweg in

College ontmoet
“Parels in de stad”, aldus burgemeester Schoenmaker na een
bezoek aan Cinema Gouda en de Goudse Schouwburg. Het college
nam daar vorige week een kijkje achter de schermen.

Gratis compost als dank voor scheiden afval
Om alle inwoners van de gemeente Gouda te bedanken voor
het scheiden van afval, delen de gemeente en Cyclus gratis
compost uit.

gemeente@gouda.nl

Op de volgende dagen kunnen
Gouwenaars maximaal twee zakken met 40 liter GFT-compost
ophalen:
• 28 maart: markt bij het
winkelcentrum Bloemendaal;
• 29 maart: markt bij het
winkelcentrum Goverwelle;
• 30 maart en 1 april: op het
parkeerterrein Klein Amerika.
De actie start om 9.00 uur en eindigt als de dagvooraad op is.

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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VVV Gouda is klaar voor
het toeristenseizoen
Het nieuwe toeristenseizoen begint eind maart en dan gaan ook
de deuren van VVV Gouda weer open. Met het verschĳnen van
een nieuwe brochure en flyers is VVV Gouda er helemaal klaar
voor.
Nieuwe brochure
In de brochure ‘Welkom in Gouda’ is voor het eerst de complete tijdlijn over Gouda opgenomen. Deze geeft een goed beeld
over onze stad door de eeuwen
heen. Uiteraard staat de brochure van 28 pagina’s ook weer
boordevol praktische informatie
en geeft de bezoeker tal van tips
voor een leuke dag in Gouda.

Naast de brochure is er ook een
flyer van zes pagina’s verkrijg-

baar in het Spaans en – nieuw
dit jaar – in het Chinees.
VVV Gouda dagelĳks open
Vanaf 23 maart is VVV Gouda in
de Goudse Waag weer dagelijks
open van 10.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie is te vinden op
www.welkomingouda.nl.

Uitslagen van Tweede Kamerverkiezingen
De Tweede Kamerverkiezingen vonden afgelopen woensdag 15 maart plaats en de opkomst in
Gouda was 82,92%. De officiële uitslag van deze verkiezingen in onze stad is als volgt:
Geldige stemmen

44221

Blanco stemmen

83

Ongeldige stemmen

158

Opgeroepen

53620

Opkomst

44462

Opkomstpercentage

82,92%

Aanduiding van de groepering

Aantal

Percentage

1 VVD

7361

16,65%

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2733

6,18%

3 PVV (Partij voor de Vrijheid)

5471

12,37%

4 SP (Socialistische Partij)

3188

7,21%

5 CDA

4400

9,95%

6 Democraten 66 (D66)

5750

13,00%

7 ChristenUnie

2721

6,15%

8 GROENLINKS

4660

10,54%

9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

1996

4,51%

10 Partij voor de Dieren

1558

3,52%

11 50PLUS

1202

2,72%

12 OndernemersPartij

49

0,11%

13 VNL (VoorNederland)

192

0,43%

Stuur uw vraag of melding via WhatsApp

14 DENK

1735

3,92%

15 NIEUWE WEGEN

78

0,18%

De gemeente Gouda is sinds kort ook bereikbaar via WhatsApp.
U kunt uw vragen stellen of zaken melden via deze mobiele app
op tel. 06 57 02 30 27.

16 Forum voor Democratie

797

1,80%

17 De Burger Beweging

19

0,04%

18 Vrijzinnige Partij

9

0,02%

19 GeenPeil

31

0,07%

20 Piratenpartij

164

0,37%

21 Artikel 1

29

0,07%

Foto: Yvonne Palsgraaf

Een deel van de oplage van
78.500 wordt in de wijde regio,
tot aan Zandvoort aan toe, verspreid. De brochure is verkrijgbaar in vier talen en gratis op te
halen bij VVV Gouda, veel ondernemers, hotels en B&B’s in
de binnenstad.

verstuurt geen privacygevoelige
informatie via WhatsApp.

Om uw vraag te stellen, moet u
We zijn op WhatsApp bereikbaar
eerst het mobiele nummer in de op werkdagen tussen 8.30 en
contactenlijst van uw telefoon 17.00 uur. Uw bericht wordt zo
zetten. Vervolgens kunt u via snel mogelijk, maar uiterlijk binWhatsApp een gesprek starten nen 24 uur beantwoord (behalBekendmakingen
met de gemeente
Gouda.
ve in het weekend). De gemeente
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 29 maart 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 email: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadzaal
Opening 20.00 uur
Debat: Westergouwe 2e fase
Beeldkwaliteitsplan en notitie
extra ambities
De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidingen
van het deel van Westergouwe
dat Tuinen II is genoemd. In de 2e
helft van 2016 is voor de tuinen
het Beeldkwaliteit plan (BKP) opgesteld. Het BKP geeft richtlijnen
voor de uiterlijke verschijningsvorm van de te ontwikkelen woningen en de overige gebouwen.
Daarnaast wordt de Notitie extra
ambities aan de raad aangeboden dat ingaat op duurzaamheid
en woningprogrammering.
Bij woningprogrammering gaat
het bijvoorbeeld om de aantallen
te bouwen sociale huurwoningen,
zoals dat beschreven is in het
stedenbouwkundig plan ( SBP).
Deze twee onderwerpen zijn door
de raad nadrukkelijk aan de orde
gesteld tijdens de bespreking van
het bestemmingsplan Westergouwe 2. Het BKP dient door de
raad te worden vastgesteld, omdat de Woningwet dit voorschrijft.

Gemeente Gouda

De extra ambities hebben zowel
betrekking op het (SBP) als op
de gemeentelijke gronduitgifte en
worden daarom ook vastgesteld
door de gemeenteraad.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Presentatie: Publieke dienstverlening
Naar aanleiding van een toezegging van de portefeuillehouder
wordt de raad geïnformeerd over
de verschillende werkzaamheden van de gemeente, de zogenaamde publieke dienstverlening,
zodat de raad, indien dit nodig
wordt geacht, nog aanvullende
kaders mee kan geven.
Bespreking: Memo tegengaan
discriminatie
Op verzoek van de fractie van de
SP wordt het raadsmemo Actieplan Tegengaan Discriminatie van
december 2016 besproken.
Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
Sluiting
Op woensdag 5 april is er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 14 maart on-

der meer het volgende besluit genomen:
Nieuwe trouwlocatie in Gouda;
Het kantoor van nu
Gouda is een aantrekkelijke gemeente om in te trouwen. Ook
veel niet-Gouwenaars trouwen
in Gouda vanwege de bijzondere en romantische sfeer. Elk jaar
geven vijfhonderd stellen elkaar
het ja-woord. In Gouda zijn meerdere locaties beschikbaar om
te trouwen. Natuurlijk kan dat in
de prachtige historische sferen
van bijvoorbeeld het Oude Stadhuys of Museum Gouda. Maar
ook romantisch in de Museumtuin of juist modern in de Lichtfabriek. Vanaf heden kan er nu ook
getrouwd worden in Het kantoor
van nu aan de Peperstraat 20.
Het aantal trouwlocaties in Gouda
komt daarmee op 12.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Minderbroedersteeg, geslotenverklaring voor vrachtauto’s, onder intrekking van de geslotenverklaring voor voertuigen langer dan
10 meter.
Tĳdelĳk verkeersbesluit voor de
Raam, Verlorenkost, Aaltje Bakstraat, Vlamingstraat, de Korte Raam, een gedeelte van de
Veerstal, een gedeelte van de
Vest, de Bogen, ten behoeve van
het vrijhouden van weggedeelten
voor de vrijmarkt op Koningsdag
wordt een tijdelijk parkeerverbod
en een geslotenverklaring voor
voertuigen ingesteld op 26 en 27
april 2017.

22 Niet Stemmers

21

0,05%

23 Libertarische Partij (LP)

7

0,02%

25 JEZUS LEEFT

43

0,10%

26 StemNL

7

0,02%

De op de in het besluit genoemde tijden en weggedeelten geparkeerde auto’s zullen, op grond
van de wegsleepverordening van
de gemeente Gouda, weggesleept worden. Op straat worden
de tijdelijke verkeersmaatregelen
twee weken voorafgaand aan de
ingangsdatum aangegeven.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 23 maart t/m 3 mei
2017. Belanghebbenden kunnen
binnen zes weken na de officiële
bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten t/m 31 maart tussen de
Koningsmantelstraat en het Gloriantplansoen en van 3 t/m 21 april
tussen het Gloriantplansoen en de
Rolandstraat.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Goejanverwelledĳk
Afgesloten t/m 26 april tussen de
Haastrechtsebrug en de Sportlaan,
alleen in de richting van de Sportlaan.
Veerstal
Afgesloten tussen de Westhaven
en de Bogen van 3 t/m 10 april.
Kazernebrug
Afgesloten op 24 maart tussen
8.00 en 15.30 uur en op werkdagen van 27 maart t/m 14 april tussen 7.30 en 16.00 uur.
Turfmarkt
Afgesloten tussen de Lange
Dwarsstrsaat en de Lage Gouwe
op 29 maart van 7.30 tot 12.30 uur.

Peperstraat
• Afgesloten op de aansluiting
met de Veerstal t/m 24 maart.
• Afgesloten tussen de Komijnsteeg en de Hoge Gouwe op 31
maart van 7.30 tot 15.00 uur en op
10 april van 10.00 tot 17.00 uur.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april.
Kort Haarlem
Goejanverwelledĳk
Afgesloten vanaf de Haastrechtsebrug in de richting van de Sportlaan tot 7 april.
Ĳssellaan
Afgesloten tussen de Burgemeester Martenssingel en de Kwekerij
t/m 23 maart.
Oost
John Mottstraat
Afgesloten in fases van oost naar
west (Bernadottelaan richting Nansenstraat) tot 31 maart.
Nansenstraat
Afgesloten van de Dunantsingel tot
en met de John Mottstraat van 27
maart t/m 14 april.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel
De verkeerslichten staan op knipperen op 20, 21 en 22 juni tussen
9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
nabĳ Tulpenpad 25, kappen van
een boom (13-03-2017);
verkeersplein Stolwĳkersluis en
Fluwelensingel, plaatsen van fietsenstallingen en kappen van drie
bomen (09-03-2017);
Aakwerf 12, plaatsen van een

dakkapel aan de voorzijde (10-03
-2017);
Jan van Renesseplein 1, realiseren van een uitbouw aan de noordzijde (13-03-2017);
Karnemelksloot 20e, kappen van
een boom (08-03-2017);
Leenmanslag 15, plaatsen van
een groene erfafscheiding in het
voorerf (07-03-2017);
Nieuwe Parkerf 9, plaatsen van
een dakkapel (10-03-2017);
Oosthaven 56, renoveren van een
monumentaal pand, rijksmonument (28-02-2017);
Plazuidplein 1, restaureren van
de casco van de Slangentoren,
gemeentelijk monument (06-032017);
Provincialeweg West 64, restaureren van de Haastrechtse Molen,
rijksmonument (24-02-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Allendestraat 13, bouwen van een
bijgebouw (16-03-2017);
Hortensiasingel 1, plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde (1603-2017);
Markt 26, plaatsen van een zonnescherm aan de voorzijde (16-032017).
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.
Geweigerde vergunningen
Antwerpseweg 3, het wijzigen
van een kantoorfunctie naar bijeenkomstfunctie (15-03-2017).
Vervolg op
gemeentepagina 3

3

Bekendmakingen
22 maart 2017

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. 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.
Bacovcinova, V. / Geboren 19-121987 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 22-02-2017
Brehovský, K. / Geboren 13-101994 / Stoofkade 73 / Datum vertrek: 21-02-2017
Basiński, D.A. / Geboren 27-111983 / Stoofkade 69 / Datum vertrek: 21-02-2017
Jeremiaš, L. / Geboren 23-071988 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 21-02-2017
Beloperkin, K.V. / Geboren / 2203-1987 / Stoofkade 35 / Datum
vertrek: 21-02-2017
Roodt, S.J. / Geboren 05-12-1994
/ Googerpolderstraat 17 / Datum
vertrek: 24-02-2017
Schults. J.L. / Geboren 15-07-

Gemeente Gouda

1988 / Balsemienstraat 6 / Datum
vertrek: 21-02-2017
Zurawski, L. / Geboren 11-111993 / Stoofkade 23 / Datum vertrek: 22-02-2017
Chahi, A. / Geboren 28-12-1993 /
IJssellaan 2a / Datum vertrek: 2702-2017
Ali Omar, O. / Geboren 14-081990 / Boelekade 42 / Datum vertrek: 27-02-2017
Erraji, K. / Geboren 09-11-1993 /
Groenlust 35 / Datum vertrek: 2402-2017
Sĳpkes, N. / Geboren 23-04-1990
/ Koningin Wilhelminaweg 237 /
Datum vertrek: 27-02-2017
Sahetapy, O. / Geboren 01-071974 / Groenhovenweg 99 / Datum
vertrek: 27-02-2017
Lozano Martin, D. / Geboren 0702-1994 / Stoofkade 65 / Datum
vertrek: 27-02-2017
Kierejewski, J.T. / Geboren 24-669 / Stoofkade 57 / Datum vertrek:
27-02-2017
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).

Uitvoeringsbesluiten
parkeren
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 7 maart onder
meer de volgende besluiten genomen:
Uitvoeringsbesluit parkeerverordening, Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen; GROP lijst op

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-

basis van artikel 12c Uitvoeringsbesluit parkeerverordening.
De besluiten treden in werking op
1 april 2017. Kijk voor de volledige regelingen op www.overheid.
nl, www.bsgr.nl of kom de regelingen (digitaal) inzien in het Huis van
de Stad.

Bestemmingsplan en
verleende omgevingsvergunning Bunderhof 2
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
op 8 maart 2017 het bestemmingsplan Bunderhof 2 heeft vastgesteld, en dat voor het bouwen van
de woningen een omgevingsvergunning is verleend.
Bestemmingsplan Bunderhof 2
maakt de bouw van 14 vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen mogelijk. De locatie is gelegen
in het verlengde van Bunderhof 1,
ten zuiden van de Doggersbanklaan, tussen de Omloopkade en
de Bodegraafsestraatweg. Ook is
een mogelijkheid toegevoegd voor
een nieuwe fietsverbinding. Hiervoor is in het zuiden van het plangebied een strook van 2 meter opgenomen, zodat een verbinding
kan worden gemaakt met de Omloopkade.
Coördinatiebesluit
Burgemeester en wethouders hebben eerder bekend gemaakt dat
de gemeenteraad op 9 maart 2016
heeft besloten toepassing te geven aan de coördinatiebepaling
van artikel 3:30 lid 1 van de Wet
ruimtelijke ordening voor het pro-

ject Bunderhof 2. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de
besluiten behorende bij deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het doorlopen van deze procedure heeft tot
gevolg dat tevens bundeling van
rechtsbescherming
plaatsvindt.
Hierdoor hoeft een belanghebbende burger slechts tegen één besluit
rechtsmiddelen aan te wenden.
Inzage
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ligt van 23
maart 2017 tot en met 4 mei 2017
voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:
• Digitaal
via
de
website
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0513.0102BPBunderhof2DF01;
• Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te
stellen bestaat voor belanghebbenden:
1. die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
2. die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
3. aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig
zienswijzen over het ontwerp bij
de gemeenteraad kenbaar hebben
gemaakt.
Het instellen van beroep heeft
geen schorsende werking voor het
bestemmingsplan. Degene die be-

roep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening,
dan treedt het besluit niet eerder
in werking dan op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

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

Omgevingsvergunning activiteit
bouwen en activiteit uitrit
Het besluit tot het verlenen van de
omgevingsvergunning ligt met ingang van 23 maart 2017 tot en met
3 mei 2017 voor een ieder op de
volgende wijze ter inzage:
• Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan en tegen
het verlenen van de omgevingsvergunning kan met ingang van 24
maart 2017 tot en met 4 mei 2017

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.

