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Nieuws
27 september 2017

Gemeente Gouda

Uitbreiding Middenwillens
49 m². De huurders beschikken
straks over een gemeenschappelijk tuin en een individuele
berging.

Ondertekening van de contracten door René Mascini (Woonpartners),
wethouder Rogier Tetteroo en Arjan van der Neut (Janssen de Jong).
Er is in Gouda veel vraag naar kleine en betaalbare woningen
voor starters. Daarom ondertekenden Woonpartners MiddenHolland met de gemeente Gouda en projectontwikkelaar Janssen
de Jong vorige week de contracten voor de grondverkoop
en de ontwikkeling van 24 huurappartementen. De woningen
komen in Middenwillens, de nieuwe wĳk vlakbĳ het recreatie- en
natuurgebied de Goudse Hout en de Reeuwĳkse plassen.
Het appartementencomplex van
Woonpartners komt eruit te zien
als een rijtje van eengezinswoningen met op de hoeken een
recht blok van drie etages hoog.
Op elke etage zijn acht appar-

tementen. Elke woning bestaat
uit een hal, een woonkamer met
open keuken, een douche-toiletruimte en één slaapkamer.
Een woning met een totale oppervlakte van ongeveer 47 tot

Basisschool Koningin Wilhelmina
krijgt verkeersveiligheidslabel
Basisschool Koningin Wilhelmina ontving afgelopen week
als tweede basisschool in Gouda het verkeersveiligheidslabel
‘SCHOOL op SEEF’.
De school is de afgelopen drie
jaar intensief bezig geweest met
verkeerseducatie en het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Verkeerswethouder Hilde Niezen
overhandigde daarom het Verkeersveiligheidslabel ‘SCHOOL
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op SEEF’. Dit is hét programma
in Zuid-Holland voor een goede
aanpak van verkeersveiligheid
en verkeerseducatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Meer informatie vindt u via www.
schoolopseef.nl.

Wethouder Rogier Tetteroo: “Dit
project maakt de balans in de
wijk compleet door betaalbare sociale huurappartementen
voor jongeren, starters en kleine huishoudens toe te voegen,
naast een mooi koopprogramma. Daarmee is Middenwillens
die mooie gemengde wijk, middenin het groen en nabij voorzieningen, waar het goed toeven
wordt. Waar men in de eigen
wijk wooncarrière kan maken.
Typisch Gouds!”, aldus wethouder Tetteroo.
Interesse?
De huurprijs komt onder de
eerste aftoppingsgrens te liggen, wat neerkomt op een netto maandbedrag van maximaal
€ 593. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de belangstellendenlijst via de website
www.woonpartners-mh.nl.

Doet u mee met
‘Zero Waste’?
In oktober 2014 startte schrijfster en journaliste
Helga Warmels met ‘zero
waste’. Dit betekent dat zij
sindsdien probeert om de
hoeveelheid afval binnen
haar huishouden (met man
en drie tienerzonen) stukje bij beetje terug te dringen.
Op www.helgazonderafval.
nl schrijft zij over haar ervaringen, plaatst ze reportages,
deelt ze nieuwtjes en recepten en daagt ze iedereen uit
óók ‘zero waste’ te gaan.

Van afval scheiden naar
afval voorkomen
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Op woensdag 4 oktober a.s. is er
een voorbereidende 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)
589197 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Debat:
vergunning lokale omroep
Op 6 mei 2017 is de licentie van
Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep geëindigd. Nu de licentie vrijvalt heb-

De gemeente Gouda is trots op jonge inwoners die een inspirerend voorbeeld voor anderen zĳn. Jongeren die zich inzetten voor anderen; dat verdient een lintje! Iedereen kan daarom
tot 1 oktober Goudse kinderen of jongeren voordragen voor de
Goudse Ster.
De Goudse Ster is de naam voor
het Goudse lintje voor kinderen
tot 12 jaar en voor jongeren van
13 tot 23 jaar. Denk bijvoorbeeld
aan een jongere die een actie
heeft opgezet voor een goed
doel, een bijzondere prestatie
heeft geleverd of een lastig onderwerp bespreekbaar maakt.

Tien Goudse Sterren
Sinds 2009 reikt de burgemeester jaarlijks maximaal tien Goudse Sterren uit. De uitreiking vindt
plaats in november rondom de
dag van de Rechten van het
Kind, in het Oude Stadhuys van
Gouda.

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 9 oktober tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda

staan:
28 september – wethouder Van
Gelder: werkbezoek Gouda Oost
en Vogelbuurt (Woonpartners)
29 september – wethouder
Bergman: lustrum Vrienden
Streekarchief
29 september – wethouder Niezen: startsein ‘Fietsen alle jaren’
30 september – wethouder Van
Gelder: verbindingsdag Gouda
Noord
2 oktober – wethouder Tetteroo:

Tel. 14 0182

ben zowel Gouwestad als Stichting
Gouda Media een aanvraag hiervoor ingediend bij het Commissariaat voor de media (CvdM).
Op basis van de presentaties en
bijbehorende documenten van beide aanvragers zoals aan de raad
gepresenteerd op 6 september jl.
en het advies van het college gaat
de raad in debat. Het is aan de gemeenteraad om op 25 oktober as.
een voorkeur te bepalen en een
gemotiveerd advies uit te brengen
aan het CvdM. Het Commissariaat zal vervolgens een keus maken
tussen de twee gegadigden voor
de licentie Goudse lokale omroep.
21.30 uur: Integraal Huisvestingsplan Onderwĳs (IHP)
De gemeente is verantwoordelijk
voor (vervangende) nieuwbouw van
schoolgebouwen. Veel schoolgebouwen in Gouda zijn aan het eind
van hun levensduur en voldoen zowel functioneel als technisch niet

Het integraal huisvestingsplan zal
uiteindelijk voor besluitvorming aan
de raad worden voorgelegd, inclusief een bijbehorend investeringsvoorstel voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen in de
komende 15 jaar.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om bij deze
bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.

hoogste punt Georgina Sanderstoren
3 oktober – wethouder Bergman: opening tentoonstelling
Dromen van GouwePalet
6 oktober – wethouder Bergman: opening Erfgoeddag
6 oktober – wethouder Dijkstra:
opening Nationale Ouderendag
in GHZ
6 oktober – wethouder Van Gelder: koffieochtend statushouders Verzetsmuseum
6 oktober – wethouder Tetteroo: inloopspreekuur in het Nelson Mandela Centrum van 13.00
- 14.00 uur.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op de site www.gouda.nl/
college.
Volg de gemeente op Twitter via
@gemeentegouda of via Facebook: Gemeente Gouda

De landelĳke ‘Week van de Opvoeding’ vindt dit jaar plaats van
2 t/m 8 oktober. De ontmoeting en uitwisseling tussen ouders,
(mede)opvoeders en professionals staan tĳdens deze week
centraal. Het thema dit jaar is ‘Buiten de lĳntjes’.
Het Centrum voor Jeugd en
Gezin/Sociaal Team Jeugd heeft
in deze periode samen met andere maatschappelijke organisaties verschillende (gratis)
activiteiten gepland. Op woensdag 4 oktober is er bijvoorbeeld
een themabijeenkomst over

gemeente@gouda.nl

meer aan de eisen van deze tijd. Samen met de schoolbesturen wordt
nu een integraal huisvestingsplan
opgesteld. Doel van deze informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad is de raad in het voortraject
te informeren over de wijze waarop
het IHP tot stand komt, de bouwstenen en de staat van de huisvesting
van de scholen, nog voordat het uiteindelijke plan aan het college en de
schoolbesturen wordt voorgelegd.

Voor 1 oktober aanmelden
Iedereen kan tot 1 oktober een
kandidaat voordragen via het
officiële voordrachtformulier via
www.gouda.nl/jeugdlintje.

Week van de Opvoeding van start

schoolangst en schooluitval.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de geplande activiteiten in Gouda en hoe
u hieraan kunt deelnemen? Kijk
op de website www.gouda.nl/
weekvandeopvoeding.
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De gemeenteraad
maakt bekend

Wie verdient het Goudse jeugdlintje
‘Goudse Ster’ 2017?

www.gouda.nl

Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Verkenning:
verordeningen Jeugd en WMO
Voor een integrale aanpak op het
gebied van Jeugd en WMO is er
één juridisch kader nodig. De raad
dient hiervoor een nieuwe verordening vast te stellen die de twee op
dit moment geldende verordeningen voor Jeugd enerzijds en WMO
anderzijds vervangen.
Behalve een samenvoeging van
bestaande regelingen is deze voorgestelde verordening gebaseerd
op de nieuwe modelverordening
en jurisprudentie, wijzigingen naar
aanleiding van het advies van de
Goudse Adviesraad Sociaal Domein en wijzigingen die voortkomen uit drie jaar ervaring met de
huidige verordeningen.
Belangstellenden worden van har-

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

te uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
4 oktober 12.00 uur meldt bij de
griffie (griffie@gouda.nl of tel. 0182589197) kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.

Sluiting
Op 11 oktober 2017 is er een verkennende raadsbijeenkomst.

21.30 uur: Inkoop jeugd WMO
2018 (informatiebĳeenkomst)
Via het Netwerk Sociaal Domein
Midden Holland (NSDMH) koopt
de gemeente Gouda zorg op het
gebied van Jeugd en WMO in voor
inwoners van de stad voor het jaar
2018. Het college van burgemeester en wethouders wil de raad informeren over de voortgang van het
inkoopproces.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Subsidieplafond 2018/
Wijziging subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid
Burgemeester en wethouders
van Gouda maken bekend dat zij
in hun vergadering van 19 september 2017 het subsidieplafond
2018, behorende bij de SubsidieVervolg op
gemeentepagina 2
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regeling onderwijsachterstandenbeleid, hebben vastgesteld op een
bedrag van € 1.105.071. De wethouder Onderwijs is gemandateerd om dit plafond zo nodig te
verhogen, inclusief de bekendmaking daarvan.
Tevens hebben zij het besluit tot
wijziging van de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid
vastgesteld. Het hierboven genoemde besluit treedt de dag na
deze publicatie in werking. Het besluit is kosteloos in te zien bij het
klantcontactcentrum in het Huis
van de Stad (tel. 14 0182).

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg – Zegelvlinderstraat
Het kruispunt is t/m 6 oktober
17.00 uur afgesloten.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Vogelenzang
Afgesloten van 2 oktober 9.00 t/m
12 oktober 16.00 uur.
Paradĳs
Afgesloten van 13 oktober 9.00
t/m 23 oktober 16.00 uur.
Korte Akkeren
Eerste E.J. Potgieterstraat
Afgesloten van 4 oktober 7.00 uur
t/m 5 oktober 16.00 uur.
Teunisbloemstraat
Afgesloten t/m 2 oktober 17.00
uur.
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Hoefbladstraat
Afgesloten t/m 11 oktober.
Pinksterbloemstraat
Afgesloten t/m 12 oktober.
Boterbloemstraat
Afgesloten t/m 26 oktober.
Ranonkelplantsoen
Afgesloten van 6 oktober t/m 8
november.
Kort Haarlem
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten van 6 oktober 1.00
t/m 9 oktober 16.00 uur, op korte
tijdsintervallen (15-20 min.).
Oost
Dunantsingel
Afgesloten t/m 20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan
en de Nansenstraat.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester
Martenssingel
133, het verbouwen van de woning tot 3 studio's, gemeentelijk
monument (19-09-2017);
Graaf Florisweg 111a, het kappen van een ceder (14-09-2017);
Joubertstraat 116, het vernieuwen van het schuurdak (28-072017);
Julianahof nabĳ 1, het kappen
van een treurwilg (20-09-2017);
Karnemelksloot 193, het realiseren van een opbouw op bestaande aanbouw (21-09-2017);

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 Bouwen 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-

Nieuwehaven 161, het vervangen
van de kozijnen met ramen (18-092017);
Nonnenwater 1, het plaatsen van
1 schuifbaar dakraam & 2 velux
dakramen, gemeentelijk monument (18-09-2017);
Plan Westergouwe (bouwnr. 37),
het realiseren van een aanbouw/
erker aan de zijgevel (20-09-2017);
Raam 30, het realiseren van 12
appartementen boven garage,
rijksmonument (29-08-2017);
Spieringstraat 32, het vervangen
van een loopbrug (21-09-2017);
Strookpolderstraat 2, het gedurende 10 jaar tijdelijk plaatsen van
een woonwagen (15-09-2017);
Vuurvlinderstraat 11, het plaatsen van een schuur met overkapping (15-09-2017);
Walmolenerf 56, het vervangen van een woonwagen (08-092017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Graaf Florisweg 111a, het kappen van een ceder (20-09-2017);
Graaf Florisweg 75, het restaureren en verbouwen van een woonboerderij, gemeentelijk monument
(21-09-2017);
Karnemelksloot 20a t/m 20f, het
plaatsen van 6 bergingen (19-092017);
Karnemelksloot 22, het kappen
van een boom (20-09-2017).
Verlenging beslistermĳn
Achterwillenseweg 124, het bouwen van een villa (20-09-2017).

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.
Wankewycz, P.I. / Geboren: 1202-1994 / Stoofkade 39 / Datum
vertrek: 31-08-2017;
Kĳak, D.P. / Geboren: 06-09-1997
/ Stoofkade 83 / Datum vertrek:
04-09-2017;
Husivarga. M. / Geboren: 19-111995 / Stoofkade 79 / Datum vertrek: 04-09-2017;
Zabłocki, P.M. / Geboren: 06-011989 / Stoofkade 29 / Datum vertrek: 04-09-2017;
Anakhrouch, R. / Geboren: 0212-1985 / IJssellaan 2a / Datum
vertrek: 04-09-2017;
Krejčíř, K. / Geboren: 17-06-1982
/ Stoofkade 55 / Datum vertrek:
05-09-2017;
Czabatorowicz, K. / Geboren:
08-12-1996 / Stoofkade 59 / Datum vertrek: 05-09-2017;

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 neemt

Lőrinc, K. / Geboren: 27-05-1995
/ Stoofkade 71 / Datum vertrek:
06-09-2017;
Solecka, K.E. / Geboren: 21-061993 / Stoofkade 95 / Datum vertrek: 06-09-2017.
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).
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:
GoudAsfalt het houden van een
open dag.
Tijdstip: zondag 8 oktober 2017
van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie:
GoudAsfalt
terrein,
Gouderaksedijk 30a t/m 34 te Gouda.
Vergunning verleend op: 25 september 2017
Verzenddatum vergunning: 25 september 2017

Convivium Slow Food Groene
Hart voor het houden van een
Slow Food markt.
Tijdstip: zaterdag 30 september
2017 van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie:
GoudAsfalt
terrein,
Gouderaksedijk 30a t/m 34.
Vergunning verleend op: 24 juli
2017
Verzenddatum vergunning: 25 juli
2017

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

