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Nieuws
7 augustus 2019

Gemeente Gouda

Nog één keer Goudsch Getij Word ervaringscoach bij schulden!
Astrid Sibbes exposeert deze maand in het Huis van de Stad met haar expositie ‘Nog één keer
Goudsch Getij’. In september 2016 bestond de Museumhaven 25 jaar en dat werd gevierd met
het grote theaterspektakel ‘Goudsch Getij’. Naast een kleine rol in het theaterstuk, nam Astrid
Sibbes ook een gedeelte van het decorontwerp voor haar rekening.

Heb je zelf in de schulden gezeten? En heb je toen iemand gemist die begrijpt hoe dat is en wat
dat met je doet? Of miste je contact met mensen die hetzelfde meemaken? Wil je nu met je eigen
ervaringen anderen steunen? Zo ja, doe mee met de training en word ervaringsdeskundige bij
schulden!

In de maanden erna wilde
Astrid de sfeer nog even vasthouden. Dit deed ze door
portretten te tekenen van de
personages uit het toneelstuk.
Deze expositie bestaat dus uit
een serie portretten van Gouwenaars die meespeelden in
het theaterspektakel.

Na de training zet je je minimaal
4 uur per week in op vrijwillige
basis als ervaringscoach en begeleider van groepen. Ook word
je gevraagd om input te geven
aan de gemeentelijke schuldhulpverlening en mee te denken over
beleid en uitvoering.

Astrid volgde een opleiding
aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den

Haag, in de vakken tekenen en
schilderen en vrije grafiek en
illustratie. Sinds 1990 is zij parttime werkzaam als medisch
illustrator in het AMC in Amsterdam.
Astrid tekende ook het portret
van oud-burgemeester Milo
Schoenmaker, dat sinds mei
van dit jaar in de burgemeesters-portrettengalerij in Het
Stadhuis hangt.

Aan de training zijn geen kosten
verbonden. De training bestaat
uit 12 wekelijkse lessen van 3
uur. Je doet kennis op en leert

vaardigheden die nodig zijn om
je ervaringen in te zetten op een
manier die prettig werkt, voor jezelf en de ander.
Om aan de training mee te kunnen doen is het nodig dat je voldoende afstand hebt tot je eigen
ervaringen. Ook als je al enige
tijd geleden een schuldhulpverleningstraject hebt afgerond, ben
je van harte uitgenodigd om te
reageren.

Herstel & Participatiemarkt 12 april 2019
Snelfietsroute Gouda – Rotterdam

De training staat gepland in het
najaar. Voor meer informatie en
aanmelding kun je terecht bij
Dora Wempe (trainer bij KernKracht), via: 06-20611419 of
dwempe@kernkracht.nl.

Maart-April 2019
18e jaargang, nummer 136

Waar begin ik ...?!

Fietsen is gezond, goed voor het milieu én wie de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer heeft geen
last van file. De provincie Zuid-Holland bouwt daarom aan de fietsinfrastructuur in het fietsplan
‘Vinden, verbinden en meedoen’
‘Samen verder Fietsen 2016 – 2025’. Een van de projecten is de snelfietsroute tussen Rotterdam
Wanneer: vrijdag 12 april 2019 van 16.00-18.30 uur
en Gouda: geen A20 maar F20.
Deze snelfietsroute verbindt verantwoordelijk voor realisatie Deze snelle en comfortabeLocatie: Huis van de Stad, Gouda
Rotterdam, Capelle a/d IJssel, op hun grondgebied. Het doel is le fietsroute zal vóór 1 januari
Nieuwerkerk a/d IJssel, Moor- dat meer mensen voor deOp
fiets
2023 zijn gerealiseerd.kun
Kijk je
voor
de informatiemarkt
kennismaken met een breed aanbod van herstel- en participatieactiviteiten,
drecht en Gouda met elkaar. kiezen. Gouda wil als fietsstad meer info en het fietsplan op
en opleidingen op gebied van herstel, participatie en/of ervaringsdeskundigheid, ExpEx
De Provincie coördineert het hier natuurlijk graag aan mee- Cursussen
www.gouda.nl/f20.
project en de gemeenten zijn werken.
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Bekendmakingen
Gemeente
Gouda, Postbus
7 augustus
2019 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces tot
begin september. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 18 september. 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
griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
Molenwerf
Afgesloten t/m 9 augustus i.v.m.
riolerings- en bestratingswerkzaamheden.
Sint mariewal
Afgesloten van 23 augustus 7.00
tot 20 september 16.00 uur i.v.m.
kabel- en leidingwerkzaamheden.
Turfsingel
Afgesloten van 16 augustus 7.00
tot 20 september 16.00 uur i.v.m.
kabel- en leidingwerkzaamheden.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer 555 tot 30 augustus 17.00 uur
i.v.m. herinrichting Ronsseweg.
Goudse Poort
Goudse Poort
Afgesloten van 6 september 21.00
t/m 7 september 6.00 uur en van 7
september 21.00 uur tot 9 september 6.00 uur.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Incidenteel afgesloten van 12 au-

Herstelgroepen (o.a. loopgroep Fit & Happy)




zoals:

Tel. 14Maatjesproject
0182
gemeente@gouda.nl


gustus 9.00 uur tot 1 november
 on19.00 uur i.v.m. betonstorten
geveer vier keer 4 uur per week.
De ochtend- en avondspits worden zoveel mogelijk vermeden.

www.gouda.nl

@gemeentegouda

gemeentegouda

gemeentegouda
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Zelfhulpgroepen
De ingediende aanvragen

liggen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 juni 2019
de regeling ‘Sociaal Medische Indicatie’ hebben vastgesteld. De
regeling wordt op 1 oktober 2019
van kracht.

Voor meer informatie:

Bekendmakingen
7 augustus 2019

de Rechtbank Den Haag, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag, worden
verzocht een voorlopige voorziening
te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw
naam en adres, de dagtekening,
een omschrijving van dit besluit en
de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een
kopie van het bestreden besluit mee
te sturen en aan te geven op welk
telefoonnummer en e-mailadres u
bereikbaar bent. Er kan alleen een
verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook
bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan
ook digitaal worden aangevraagd
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid

Gemeente Gouda
en Lucht van de ODMH, via info@
odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
American Shack B.V., locatie
Markt 17 te Gouda. Voor het exploiteren van een horeca-inrichting
(verzonden 26 juli 2019).
Restaurant Chaplin’s B.V., locatie Jeruzalemstraat 2 te Gouda.
Voor het exploiteren van een horeca-inrichting (verzonden 26 juli
2019).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning

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?
Ingediende aanvragen kunt u op verzoek inzien, stuur uw verzoek naar
omgevingsloket@gouda.nl. Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen
kunt u geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening kenbaar maken over het voorgenomen

is verleend door de burgemeester
aan:
Restaurant Chaplin’s B.V., locatie Jeruzalemstraat 2 te Gouda.
Voor het uitoefenen van een horecabedrijf (verzonden 26 juli 2019).

Terrasvergunning
De terrasvergunning is verleend
door de burgemeester aan:
American Shack B.V., locatie
Markt 17 te Gouda. Voor het inrichten en het gebruik van een terras (verzonden 26 juli 2019).

Evenementenvergunning

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).

De volgende evenementenvergunning is verleend:
Rrrollend Gouda, locatie GoudAsfalt, 16, 17 en 18 augustus 2019
(verzonden 5 augustus 2019).

De volgende evenementenvergunningen zijn aangevraagd:
De Theaterbakkerheij, 11 augustus 2019, locatie GoudAsfalt.
Popronde, 14 september 2019,

140182. U kunt binnen zes weken
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

locatie Markt en Schielands Hoge
Zeedijk 1.
Binnen twee weken na datum van
de publicatie kunt u uw zienswijze
kenbaar maken bij de gemeente
Gouda. Bovenstaande aanvragen
kunt u op afspraak inzien bij de
gemeente. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182.
Burgemeester,
M. Salet

Restaurant Chaplin’s B.V., locatie
Jeruzalemstraat 2 te Gouda. Voor
het inrichten en het gebruik van een
terras (verzonden 26 juli 2019).
Teka Holding B.V., locatie Markt
1 te Gouda. Voor het inrichten en
het gebruik van een terras (verzonden 26 juli 2019).
U kunt de verleende vergunning(en)
inzien bij de gemeente Gouda. Het
maken van een afspraak kan via tel.

bouwplan en deze mondeling of schriftelijk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel. (088) 54 50 000 of
postbus 45, 2800 AA in Gouda. In geval van een uitgebreide procedure kunt u een
formele zienswijze indienen over het voorgenomen bouwplan. Deze zienswijze
kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Gouda via postbus 1086, 2800 BB in Gouda.
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 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.

Credit: VVV Gouda
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