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Terugblik op de eerste Goudse Poort weer volledig
bereikbaar na werkzaamheden
inloopavond over het
asielzoekerscentrum
Over de komst van een asielzoekerscentrum in de voormalige
PWA-kazerne in Gouda was er afgelopen woensdag 23 september voor direct omwonenden en andere betrokkenen een eerste inloopavond.
De algemene indruk van de inloopavond is dat een aantal bezoekers vraagtekens zette bij de
schaalgrootte (ca. 500 personen) en de duur (10 jaar). Ook
waren er zorgen over de bevolkingssamenstelling van het
asielzoekerscentrum, de veiligheid in de wijk en de waardedaling van huizen. Het recente
verleden - de discussie over het
plan van een moskee op deze
locatie - speelde ook een rol. Dit
alles leidde tot diverse emotionele gesprekken.
Daarnaast waren er ook positieve geluiden van mensen die hulp
aanbieden en werden er ook
wensen geuit om het terrein een
betere aanblik te geven.

In totaal waren circa 250 bewoners tijdens de bijeenkomst aanwezig. Op donderdag 15 oktober vindt voor een tweede groep
van wijkbewoners een inloopavond plaats. De bewoners zijn
hiervoor persoonlijk uitgenodigd.
Beantwoording vragen
Tijdens de inloopavond zijn veel
vragen gesteld. Deze vragen zijn
zoveel mogelijk ter plekke beantwoord door de burgemeester,
verantwoordelijke wethouders
en het COA. De meestgestelde vragen en antwoorden kunt
u terugvinden op de website
www.gouda.nl/asielzoekers.

Meelopen en meespelen
tijdens de Zotte Intocht

De werkzaamheden aan de wegen rondom de Goudse Poort
zĳn afgerond en het bedrĳventerrein is nu weer open. Er is
overdag en ’s nachts hard gewerkt aan de Burgemeester
van Reenensingel om deze veiliger te maken en de verkeersstroom te verbeteren. Deze entree van de Goudse Poort is
klaar en al het bestemmingsverkeer kan weer via de reguliere routes het terrein bereiken
en verlaten.

Veiligheidsavond
Gouda Noord

WerkplaatsGouda – Aan de slag
met aanpak Leegstand
Tĳdens WerkplaatsGouda is een groep ondernemers en inwoners
aan de slag gegaan met het thema Leegstand. Zĳ willen verpaupering tegengaan en levendigheid bevorderen. Hun doel is een aantrekkelĳke, economisch gezonde en leefbare binnenstad.
werd geroepen. Zo gezegd, zo gedaan. De groep is vol enthousiasme gestart met een plan tegen de

Op 17 oktober is het weer Zotte Zaterdag in Gouda. Een dag die
bol staat van de activiteiten rondom Erasmus en de tĳd waarin hĳ
leefde. Op de foto gaan als middeleeuwer, Erasmus Kindergraffiti,
workshops middeleeuwse dans en muziek: het is maar een greep
uit het uitgebreide programma.
bonte stoet van middeleeuwse figuren vanuit het Weeshuis voor
een eretocht van 1111 meter door
de stad. De route loopt van de
Spieringstraat via de Lange Tiendeweg en Korte Tiendeweg naar
de Markt en weer terug. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd mee
te lopen.
Kinderen die willen meespelen
met de middeleeuwse muzikanten, kunnen om 12.30 uur naar het
Weeshuis komen. Meer informatie: www.welkomingouda.nl.

Woensdagavond 30 september
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

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.
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Eretocht van 1111 meter
De aftrap voor dit middeleeuwse
avontuur vormt de Zotte Intocht:
om 13.11 uur precies vertrekt een

Vanavond in de
gemeenteraad

Besluitvormende raadsvergadering
• Zuidelijk Stationsgebied
• Leerlingvervoer
• Diverse benoemingen

Met elkaar is besproken wat ervoor nodig is om dit doel te bereiken. “Gewoon ergens beginnen!”,

Al vanaf 11.00 uur is er op diverse
plekken in de binnenstad van alles te beleven voor jong en oud.
Maar het middelpunt van Zotte
Zaterdag vormt het Weeshuis aan
de Spieringstraat, waar pestdokters, waarzegsters, narren, troubadours en spinsters de bezoeker
mee terug nemen naar de tijd van
de jonge Erasmus.
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Dick van den Born is een van de ondernemers die betrokken is
bĳ het plan tegen leegstand in de Lange en Korte Groenendaal.

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 Noord bespreken hoe de veiligheid verder kan verbeteren.

leegstand in de Lange- en Korte
Groenendaal. Tijdens de volgende WerkplaatsGouda op 26 oktober vertelt Dick van den Born hoe
zij te werk zijn gegaan en hoe ver
het staat met de plannen.

Er is daarvoor een veiligheidsavond gepland op dinsdag 6 oktober in Gouda Noord. Het betreft
hier de wijken: Gouda Noord, Achterwillens, Bloemendaal en Plaswijck.

Ook meedoen?
In WerkplaatsGouda bundelt de
gemeente Gouda de krachten van
innovatieve inwoners, ondernemers, instellingen en ambtenaren.
Samen werken we aan de stad.
Daarbij leren we van elkaar en kijken we hoe we drempels weg kunnen nemen en meer initiatieven
mogelijk kunnen maken. Met de
stad hebben we in april een aantal belangrijke thema’s gekozen,
waarmee allerlei groepen aan de
slag zijn gegaan.

Bewoners van Gouda Noord die
naar de veiligheidsavond willen komen, kunnen zich aanmelden op:
www.gouda.nl/veiligheidsavond.

Op 26 oktober, tijdens de tweede
WerkplaatsGouda
bijeenkomst,
horen we de verhalen van deze
groepen. Ben je ook benieuwd
naar hun ervaringen of heb je
zelf suggesties? Je bent van harte welkom! Meer info vindt u op
www.werkplaatsgouda.nl of www.
facebook.com/werkplaatsgouda

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

Vrijwilligersmarkt in Huis van de Stad groot succes! Werkgevers in de regio
gaan voor garantiebanen
bezocht en op dit moment zijn er
58 vacatures vervuld!

Ruimtegebrek
Voor alle organisaties die door
ruimtegebrek in het Huis van de
Stad geen stand hadden weten te
bemachtigen, bestond de mogelijkheid om de vacatures op de vacaturewall te hangen. Deze puilde
uit bij aanvang, maar aan het eind
van de Vrijwilligersmarkt waren er
veel lege plekken te zien.

Een enthousiaste wethouder Laura Werger opende op 18 september de tweede Vrĳwilligersmarkt in het Huis van de Stad, waarbĳ
Velocitas een mooie openingsact verzorgde. Deze gymnastiekvereniging was een van de 43 standhouders, die op zoek zĳn naar vrĳwilligers.

De deelnemers hadden er weer
heel veel zin in en met veel enthousiasme werd de markt opgebouwd. En dat bleek niet voor
niets: De markt werd weer druk

Wethouder Werger heeft aangekondigd dat de Vrijwilligersmarkt
volgend jaar grootser opgezet zal
worden, zodat er minder organisaties teleurgesteld hoeven te worden. De aankondiging van deze
derde editie en uitnodiging lopen
via het VrijwilligersInformatiePunt
Gouda. Meer informatie: www.
gouda.nl/vip.

De wens is dat iedereen die kan, moet kunnen werken. Dit geldt
ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Om voor deze inwoners (garantie)banen te creëren, zetten werkgevers gezamenlĳk hun schouders eronder. Dit doen zĳ met ondersteuning van
gemeenten, vakbonden en onderwĳs. Op 28 september hebben
al deze partĳen deze intentie met een handtekening vastgelegd.
“Ouderen of jongeren met een
beperking; we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar
talenten in te zetten in een gewone organisatie”, aldus wethouder Rogier Tetteroo. “Deze brede
samenwerking in een zogeheten
Werkbedrijf is dan ook nodig om
elkaar in dit doel te kunnen ondersteunen en aanvullen”.
Voor de regio Midden-Holland
gaat het om ongeveer 1.300 garantiebanen.

De
werkgeversvertegenwoordigers werken samen met hun
achterban van bedrijven en organisaties uit de hele regio. Het
onderwijs draagt bij door jongeren een opleiding te bieden, die
goed bij hen past en een goede kans op een baan biedt. Gemeenten doen dit door ondersteunende voorzieningen. Het
gaat bijvoorbeeld om extra begeleiding, het aanpassen van werkplekken, er worden subsidies ingezet en er is een verzekering om
risico’s te beperken.

Gemeente Gouda
Nieuws 30 september 2015

Gemeentepagina 3
2

Drukbezochte bijeenkomst
over aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt

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.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende afspraken in de agenda staan:
2 oktober - wethouder Werger:
opening ouderendag;
3 oktober - wethouder Tetteroo:
start verkoop woningen en
opening informatiecentrum
Westergouwe;
6 oktober - burgemeester
Schoenmaker: Veiligheidsavond
Gouda Noord.
Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 3 oktober van 10.30 - 11.30 uur klaar voor
uw vragen in bij bakkerij Van der
Eijk in Winkelcentrum Goverwelle.

Twitterspreekuur
Het twitterspreekuur van wethouders Werger (Zorg en Sport)
en Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer) is op
woensdagmiddag 28 oktober van
11.00 - 12.00 uur. U kunt dan uw
vragen rechtstreeks via twitter
stellen aan @LauraWerger en
@HildeNiezen. Gebruik tijdens uw
vragen #twGouda.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.
Volg de gemeente op Twitter met
@gemeentegouda.

Over de aansluiting tussen onderwĳs en arbeidsmarkt vond op 22
september een werkconferentie plaats. Het doel hiervan was om
concrete voornemens te formuleren voor verbetering van de aansluiting tussen de twee onderwerpen.
Wat kunnen onderwijs, overheid
en ondernemers daaraan bijdragen, welke rol speelt elke partij en
hoe pakken ze concrete actiepunten aan?
Meer dan 100 deelnemers uit het
bedrijfsleven, het onderwijs en de
overheid woonden de werkconferentie bij in de vestiging van ID

College aan de Groen van Prinsterersingel in Gouda. De conferentie was georganiseerd door Gouda
Onderneemt!, ID College, de Goudse scholen voor het voortgezet onderwijs en de gemeente Gouda.
De opbrengsten van de conferentie worden op de Bedrijvendag
van 13 oktober gepresenteerd.

Foto: Klaas Fopma

Tijdelijke brug maakt vervanging
Rotterdamsebrug mogelijk
De Rotterdamsebrug voldoet
niet aan de huidige eisen en
wordt vervangen. Om de verkeershinder te beperken, is
er besloten om gedurende de
werkzaamheden een tĳdelĳke
brug te plaatsen.

De opdrachtgever is de provincie
Zuid-Holland en in samenspraak
met de gemeente Gouda is er aan
de zuidzijde (de zijde van het gemaal) een tijdelijke brug geplaatst.
De bestaande Rotterdamsebrug
wordt volledig vervangen en de

werkzaamheden duren tot het
voorjaar van 2016.
Omleidingen
Voetgangers en fietsers moeten
gebruik maken van de Speelbrug
aan de noordzijde van de Rotterdamsebrug.

Het vrachtverkeer ‘Gouda in’ vanuit het Sluiseiland moet een omleiding volgen via de N207. Vrachtwagens met eindbestemming
Schielands Hoge Zeedijk worden
door middel van borden omgeleid.
Alleen het verkeer vanuit Gouda kan gebruik maken van de inrit
Schielands Hoge Zeedijk naast de
Rotterdamsebrug.
Meer informatie vindt u op www.
gouda.nl/rotterdamsebrug.

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op woensdag 7 oktober 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: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Verkenning: Evaluatie Beleidsnota sociaal domein ‘Iedereen
doet mee’ en verordeningen
Wmo en Jeugd
Om de effecten van het beleid, zoals geformuleerd in de beleidsnota ‘iedereen doet mee’, te meten is onder meer een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd. Op basis
daarvan adviseert het college de
beleidskaders in de beleidsnota
sociaal domein en de verordeningen niet bij te stellen.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
7 oktober, 12.00 uur meldt bij de
griffie kan men inspreken op het
onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Verkenning en debat evaluatie
inkoop jeugdzorg
Op verzoek van de raad wordt de
door het college aangeboden evaluatie inkoop jeugdzorg verkend
en kan de raad op basis van de
uitkomsten van de evaluatie met
elkaar in debat gaan.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
Goverwellezaal
Opening 21.00 uur
Verkenning en debat: Wĳzigingsbesluit WGR Groenalliantie en benoeming nieuwe leden

Als gevolg van een wijziging van
de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de herindeling in de
Krimpenerwaard dient de gemeenschappelijke regeling te worden aangepast.
Verkenning en debat: Wĳziging
gemeenschappelĳke
regeling
ODMH
Op grond van de nieuwe Wet gemeenschappelijke
regelingen
dient de Gemeenschappelijke regeling van de ODMH te voldoen
aan de nieuwe wettelijke bepalin-

gen, als gevolg waarvan de gemeenschappelijke regeling aangepast moet worden.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
7 oktober september, 12.00 uur
meldt bij de griffie kan men inspreken op het onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Op woensdag 14 oktober komt de
raad bijeen voor een voorbereidende raadsbijeenkomst.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Nieuwehaven, aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats algemeen
van maandag t/m vrijdag 08.00–
17.00 uur;
Prins Hendrikstraat, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Ruigenburg, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 30 september 2015
tot en met 10 november 2015. Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Keizerstraat
en de Peperstraat t/m 18 december.
Goverwelle

Verdistraat
Afgesloten tot 16 oktober.
Wachtelbrug
Afgesloten tot en met 20 november.
Kort Haarlem
Piet Retiefstraat
Afgesloten tot 7 oktober.
Nieuwe Park
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten tussen de Jan van der
Heijdenstraat en het Stationsplein
t/m 2 oktober.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rutgesstraat tot 14 oktober.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester Jamessingel thv.
de bioscoop, het aanleggen van
een tijdelijke inrit (22-09-2015);
Locatie Warande Dwarsstraat 1
t/m 11, het bouwen van 11 woningen Warande Dwarsstraat 1 t/m
11 (Westergouwe) (18-09-2015);
Deborah Hoeve 56, het realiseren
van een aanbouw van 2 verdiepingen aan de zijgevel (18-09-2015);

Edisonstraat 13, het uitbreiden
van de opslagcapaciteit (22-092015);
Haastenburg 8, het bouwen van
berging in tuin (22-09-2015);
Jan Mayenlaan 1, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde (17-09-2015);
Lage Gouwe 8 en 10 a, het vervangen van de dakpannen (10-092015);
Veerstal 6, het vervangen van een
dakkapel op de zijgevel (18-092015);
Veerstal 8, het plaatsen van een
dakkapel op de zijgevel (17-092015);
Voorwillenseweg 149, het bouwen van een toegangsbrug (1709-2015).

Verleende vergunning
Burgemeester en wethouders
hebben in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van zorgcentrum Savelberg,
Savelberghof 200 (aanpassing 5e
en 6e verdieping).

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Belanghebbenden kunnen hun
zienswijzen hierover schriftelijk en
mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda,
ter attentie van Bouw- en Woningtoezicht, postbus 1086, 2800
BB Gouda, onder vermelding van
‘zienswijze’ of via tel. 14 0182

Verleende
omgevingsvergunningen
nabĳ Verzetslaan / De Kortestraat, het verplaatsen van een
in- /uitrit tbv. parkeren (23-092015);
Dotterplantsoen 22, het realiseren van een aanbouw aan de voorgevel (21-09-2015);
Hanzeweg 6, het plaatsen van gevelreclame (23-09-2015);
Kandeelstraat 31, het plaatsen
van schuifbare balkonbeglazing
(15-09-2015);
Kleiweg 84, het plaatsen van reclame (18-09-2015);
Oosterwerf 38, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
(15-09-2015);
Prins Hendrikstraat 63, aanvraag
plaatsen reclame op raam (23-092015);
Raaigras 50, het realiseren van
een extra kamer en een schuur in
de garage (17-09-2015);
Regulierenhof 34a, het verbouwen van een woning (23-09-2015).
U kunt binnen zes weken na de
genoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting). Om de besluiten in te
zien kunt u een afspraak maken
via tel. 14 0182.

Omgevingsvergunningen Uitgebreid

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage van donderdag
1 oktober t/m woensdag 11 november 2015. Het inzien van de
stukken kan bij het omgevingsloket van de Gemeente Gouda tijdens openingsuren in het Huis van
de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Een afspraak
kunt u maken via tel. 14 0182.

Beroep
Binnen deze termijn kunt u beroep tegen een besluit instellen bij
de Rechtbank Den Haag, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag. Het
besluit treedt in werking na afloop
van de beroepstermijn, tenzij u
binnen die termijn een voorlopige
voorziening aanvraagt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. In beide gevallen
moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen.
Beroep kan worden ingesteld
door:
- belanghebbenden die eerder
zienswijzen hebben ingebracht
over een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die het niet
eens zijn met de wijzigingen ten
opzichte van een ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun
zienswijzenin te brengen over
een ontwerpbesluit.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/be-

stuursrecht.

Beschikking Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het volgende bekend.
Besluit omgevingsvergunning
Gedeputeerde Staten hebben besloten een omgevingsvergunning
te verlenen aan Croda Nederland BV, voor het vervangen van 5
nieuwe opslagtanks op het terrein
gelegen aan Buurtje 1 te Gouda.
Inzage
U kunt de beschikking en de overige relevante stukken vanaf 30
september t/m november 2015
inzien. Voor inzage en informatie
kunt u tijdens kantooruren terecht
in het kantoor van de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon (0182)
54 57 00).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van
bekendmaking tegen de beschikking een bezwaarschrift indienen.
Omdat de beschikking op 22 september 2015 is verzonden naar de
aanvrager van de omgevingsvergunning, loopt de termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift
tot en met 4 oktober 2015. Het bezwaarschrift moet onder vermelding van 2015230792 worden gestuurd naar Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag, ter attentie
van het Awb-secretariaat.
Let op! Wij wijzen u erop dat de
termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift niet samenvalt met
de termijn van terinzagelegging.
Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener
geen kosten verbonden.
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Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Gelet op de belangen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, treedt de beschikking pas in werking nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Deze kennisgeving staat ook onder Bekendmakingen op www.
odmh.nl.

Kennisgeving Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht
De Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) maakt namens
Gedeputeerde Staten van ZuidHolland bekend dat zij op 22 september 2015 een aanvraag voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen van Croda Nederland BV, Buurtje 1 te Gouda. De
aanvraag betreft het plaatsen van
een nieuwe opslagtank T139.
Deze aanvraag ligt niet ter inzage. Deze kennisgeving staat ook
onder Bekendmakingen op www.
odmh.nl. Voor informatie kunt u

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-

contact opemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via
tel. (088) 54 50 001.

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.
Aini, M. / Geboren: 28-07-1987 /
Wibautstraat 36 / Datum vertrek:
01-09-2015;
Mahtouche, F. / Geboren: 18-101990 / Komijnsteeg 46 / Datum
vertrek: 01-09-2015.
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).

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

Subsidieplafond 2016
en Subsidieregeling
onderwijsachterstandenbeleid
Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben in hun vergadering
van 22 september 2015 het subsidieplafond 2016, behorende bij de
Subsidieregeling
onderwijsachterstandenbeleid, vastgesteld op
een bedrag van € 2.230.050,-. De
wethouder Onderwijs is gemandateerd om dit plafond zo nodig te
verhogen en om deelplafonds vast
te stellen, inclusief de bekendmaking daarvan.
Tevens hebben zij het besluit tot
wijziging van de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid
vastgesteld.
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Het hierboven genoemde besluit
treedt de dag na deze publicatie
in werking. Het besluit is kosteloos
in te zien bij de Gemeente Gouda
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, tel. 14 0182 en
op www.gouda.nl/terinzage.

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

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.

