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GoudApot krijgt een ruime
voldoende van onze inwoners

het bestuur van Stichting GoudApot verbetervoorstellen ontwikkeld voor 2017. Zo wil het onder
andere werken aan een snellere

Met een gemiddelde 7 krĳgt Stichting GoudApot van de Gouwenaars een ruime voldoende voor haar inspanningen om Goudse initiatieven verder te helpen. Na een turbulente start in januari 2016, waarin het aantal aanvragen om geld nauwelĳks bĳ te
benen was, is GoudApot erin geslaagd om het afgelopen jaar 119
initiatieven financieel te ondersteunen.

afhandeltermijn en het uitbreiden
van de motivatie bij een afwijzing. Daarnaast gaat men werken aan betere communicatie
en transparantie. De gemeente
heeft hier alle vertrouwen in. De
evaluatie wordt in 2018 herhaald.

Wethouder Jan-Willem van Gelder (Kracht van de Samenleving): “Dit mooie resultaat en de
positieve uitkomsten van een enquête onder Gouwenaars heeft
het college van burgemeester
en wethouders doen besluiten
om Stichting GoudApot ook het
tweede deel van subsidie voor
2017 toe te kennen.” In totaal
ontvangt GoudApot dit jaar opnieuw €240.000,- om beschikbaar te stellen aan initiatieven uit
de stad.
Uitkomsten enquête
In maart 2017 is door de gemeente een enquête opgesteld
over de ervaringen van de stad
met GoudApot en over het idee
achter GoudApot. In een periode van vier weken hebben 181
mensen deze vragenlijst ingevuld. De uitkomst van de enquête toont dat het idee achter GoudApot breed gesteund

wordt. Als verbeterpunten komen naar voren: de snelheid van
beoordelen (43% van de Gouwenaars is hier ontevreden over) en
44% is niet tevreden over de benaderbaarheid van GoudApot na
een afwijzing.
Daarentegen vindt 65% van de
respondenten het een goed idee
dat burgers de aanvragen van
burgers beoordelen. Ook positief is dat het doen van een aanvraag als gemakkelijk wordt beschouwd en dat er een breed
draagvlak is voor de criteria sociale cohesie, ontmoeting en eigen inzet van bewoners.
Slechts 14% vindt de voorwaarden voor een aanvraag te streng.
Het het overgrote deel van de
respondenten ervaart deze als
soepel en/of rechtvaardig.
Verbetervoorstel
Op een heel aantal punten heeft

Resultaten
In 2016 heeft GoudApot 232
aanvragen beoordeeld en bijna
€200.000,- uitgekeerd. GoudApot werkt met een (vrijwillig) bestuur en een groep van zeventien
beoordelaars. Meer informatie
over de werkwijze en de aanvragen is te vinden op de website
www.goudapot.nl.

Mensen met een beperking zijn
vaak aangewezen op georganiseerd groepsvervoer. Maar met
de huidige technologische hulpmiddelen kunnen mensen met
een beperking zelfstandig leren
reizen.

De ICT-sector is de laatste paar
jaar weer flink aangetrokken en
er dreigt een tekort aan goed
opgeleid personeel. Ook Centric ervaart deze ontwikkeling.
De gemeente Gouda en het
UWV werken binnen het Werkgeversservicepunt
MiddenHolland al samen met als doel
werkzoekenden aan het werk te
helpen. Centric en Werkgeversservicepunt hebben nu via soci-

al return de krachten gebundeld
en zijn met elkaar om de tafel
gegaan.
Social return is een aanpak om
voor meer werkgelegenheid te
zorgen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze samenwerking heeft geleid tot succes. Binnenkort starten twaalf mensen bij Centric in
een baan met een opleiding.

De school, gemeente en stichting Gemiva-SVG-groep (die
de kinderen heeft begeleid) zijn
daarom een pilot om zelf te reizen gestart, met twee blije scholieren als resultaat.

Woensdagavond 7 juni worden
o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbĳeenkomst
• Cultuurnota 2018-2022
• Erfgoedverordening
• Verordening bevordering
maatschappelijke participatie Gouda 2017
• Zienswijze ontwerpbegroting
RDOG HM 2018

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

Succesvol samenwerken aan
een goed Gouds woningaanbod
De pot voor alle Goudse initiatieven

Vanavond in de
gemeenteraad

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.

Er is landelijk grote belangstelling
voor deze methode. Diverse gemeenten zijn op bezoek geweest
en Zuidplas heeft inmiddels een
soortgelijk fonds opgericht.

Leerlingen De Ark reizen zelfstandig
met het openbaar vervoer
Twee leerlingen van de school
De Ark hebben uit handen van
wethouder Corine Dĳkstra
(Welzĳn) een diploma gekregen, omdat zĳ zelf in het openbaar vervoer kunnen reizen.

Bundelen van krachten:
Via social return meer
mensen aan het werk

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken de komende jaren samen om voor meer goede en betaalbare
huurwoningen te zorgen. Dit is afgesproken in de Raamovereenkomst Wonen Gouda 2017-2020, die afgelopen dinsdag 30 mei
is ondertekend. Ook is er aandacht voor prettige woonwĳken en
voldoende woningen voor specifieke groepen.

ken vast hoe ze willen samenwerken en wat ze willen bereiken
voor de periode 2017 tot en met
2020. De woningcorporaties
werken deze afspraken zo nodig jaarlijks uit in concrete activiteiten en investeringen. Basis
voor de raamovereenkomst is de
gemeentelijke Woonvisie Gouda
2015-2020.

In Gouda kennen de woningcorporaties Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland en de
gemeente een lange traditie van
het maken van prestatieafspraken. Met de Raamovereenkomst
Wonen Gouda 2017-2020 zetten partijen deze traditie voort.

De afspraken gaan onder meer
over:
- Woon- en leefkwaliteit wijken
- Beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid
- Woningproductie
- Kwaliteit van de woningen
- Wonen met zorg

Nieuw is dat de huurdersorganisaties Beter Wonen Gouda en Huurdersbelangen Regio
Hollands Midden (HRHM) deze
overeenkomst ook meetekenen.
In de overeenkomst leggen partijen met een hele reeks afspra-

Energiecoaches helpen u met besparen
Door de dagelĳkse dingen nét iets anders te doen, kunt u vaak
al veel energie (en dus ook geld) besparen. Daarom zetten de
Gemeente Gouda en de Omgevingsdienst Midden-Holland
Energiecoaches in om Gouwenaars bewust te maken van hun
energiegebruik.
Een energiecoach kan bij u
thuis laten zien hoe u een
voudig, zonder extra kosten,
energie kunt besparen met allerlei handige en praktische

tips in en om het huis.

gie u kunt besparen? Mail dan
uw naam, adres, postcode en
telefoonnummer naar het
adres
duurzaam@gouda.nl.
De eerste vijftig aanmeldingen
ontvangen een gratis energiebespaarbox.

Start in de Hoevenbuurt
Woont u in de Hoevenbuurt en
wilt u ook weten hoeveel ener-

Later dit jaar kunnen ook bewoners van andere wijken zich
opgeven voor een advies.

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.

Op maandag 29 mei ontvingen de eerste energiecoaches een certificaat van wethouder Hilde
Niezen. Deze vrijwilligers hebben hiervoor een driedaagse cursus gevolgd.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

op maandag 12 juni tussen 17.00
en 18.00 uur. Ga naar de website
www.gouda.nl/collegespreekuur
voor meer informatie en aanmelding.
www.gouda.nl/twitter

Collegeagenda
Het college heeft op 10 juni de
volgende bijeenkomsten in de
agenda staan:
• Open dag Huis van de Stad;
• Burgemeester Schoenmaker
- lokale veteranendag en opening NK atletiek voor Masters;
• Wethouder Dijkstra - bijeenkomst 500 jaar Reformatie;
• Wethouder Van Gelder - 40jaar buurtvereniging Zoutman.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester
en
wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

www.gouda.nl/facebook
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Zaterdag: Open dag van het Huis van de Stad Niet kopen maar lenen
Wilt u genieten van het uitzicht vanaf de tiende verdieping van het
Huis van de Stad? Of benieuwd hoe de raadszaal eruit ziet? Kom
dan op zaterdag 10 juni tussen 10.00 en 14.00 uur langs tĳdens de
Open dag. Dit vanwege het 5-jarig bestaan!

We willen in Gouda zoveel
mogelĳk afval scheiden. Nog
beter is natuurlĳk om afval te
voorkomen. Peerby kan daar
goed bĳ helpen. Het is een
app en een website waarmee je spullen kunt lenen van
mensen in de buurt op een
snelle en veilige manier. Je
hoeft dus niet zelf alles aan te
schaffen.

Op het Burgemeester James- opend, waar u collegeleden kunt
plein zijn er verschillende actiontmoeten. In het restaurant
viteiten. In het gebouw is op de
kunt u terecht voor koffie, thee
begane grond een informatie- en limonade. Het Cultuurhuis
markt over gemeentelijke pro- verzorgt live muziek!
jecten, stichting De kunst van
de Kringloop verzorgt een workVerder is het mogelijk om onder
shop voor jong en oud en u kunt begeleiding te genieten van het
op de eerste twee verdiepingen spectaculaire uitzicht op Gourondkijken bijBekendmakingen
de afdeling Serda vanaf de tiende verdieping. U
Juni
2017 ge- bent van harte welkom!
vices. Ook is7de
raadszaal
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De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 14 juni 2017 mei is
er een besluitvormende raadsvergadering. 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.

Besluitvormende
raadsvergadering
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Open podium
Bewoners en organisaties uit
Gouda kunnen in drie minuten
aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Aanmelden en informatie over de spelregels minimaal acht uur voor het begin van
de vergadering bij de griffier.
Mededelingen door raad en college
Gelegenheid tot het geven van
een korte terugkoppeling door
raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad,
Auditcommissie, Klankbordgroep
Nieuwe Regio of Groenalliantie.
Gelegenheid tot het geven van
een korte mededeling door leden van het college van B en W.
Vaststellen
Lijst ingekomen stukken, lijst met
toezeggingen, artikel 38 vragen.
Lĳst moties
Gelegenheid tot het stellen van
vragen over de voortgang.
Verordening bevordering maatschappelĳke participatie Gouda 2017
De gemeenteraad heeft op 8
maart 2017 het beleidskader 'Armoede en schulden' vastgesteld
en het college opgedragen hier
uitvoering aan te geven. De verordening die het college nu voorlegt
aan de raad vormt de juridische
basis voor de voorzieningen uit
het beleidskader zoals de stadspas en het kindpakket. Met het
vaststellen van deze verordening
verleent de gemeenteraad tevens
het college de bevoegdheid om
een nadere regeling vast te stellen.
Zienswĳze
ontwerpbegroting
RDOG 2018
De gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG) heeft zijn ontwerpbegroting 2018 aan de deelnemende
gemeenteraden aangeboden. De
raad kan zich een mening vormen
over de voorgenomen uitgaven
en heeft de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. Het colle-
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ge van B en W stelt voor om dit
niet te doen.
Start onteigeningsprocedure de
Rĳkestraat
Sinds 2009 is geprobeerd om de
benodigde percelen voor de uitvoering van het Bestemmingsplan Middengebied Gouda Oost
aan te kopen. Tot op heden is met
een aantal eigenaren nog geen
overeenstemming bereikt. De gesprekken blijven onverminderd
doorgaan om toch tot een oplossing in minnelijke sfeer te komen.
Omdat de percelen van essentieel
belang zijn voor de uitvoering van
het bestemmingsplan en een tijdige verwerving in minnelijke sfeer
niet te garanderen is, is het voeren van een onteigeningsprocedure onvermijdelijk.
Actualisatie van de grondexploitatie
In het kader van de jaarrekening
worden per 21 december 2016
alle grondexploitaties geactualiseerd. Dit is een verplicht onderdeel voor het bepalen van het
jaarrekeningresultaat.
Jaarrekening
De gemeentewet verplicht het college om verantwoording af te leggen aan de raad over het door
hen gevoerde beleid en bestuur.
Het college doet dit door middel
van een jaarrekening en een jaarverslag. De raad stelt beide documenten vast.
Sluiting
Op woensdag 19 juni komt de
raad bijeen voor een verkennende
raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Algemeen Bestuur
bedrijvenschap regio
Gouda e.o.
Op donderdag 15 juni 2017 vergadert het Algemeen Bestuur van
het bedrijvenschap regio Gouda
om 14.00 uur in het Raadhuis van
de Gemeente Zuidplas over het te
ontwikkelen bedrijventerrein Gouwe Park.
In 1993 sloten Gouda, Moordrecht
en Waddinxveen een convenant.
Daarin is afgesproken samen een
bedrijventerrein te ontwikkelen op
Moordrechts grondgebied, ten
westen van ‘t Weegje.
Op de agenda van deze vergadering worden de volgende punten
behandeld:
• Verslag AB 14 december 2016

Via Peerby laat je jouw buren
weten waar je naar op zoek
bent. Je komt snel en makke-

• Voorstel benoeming accountant
• Accountantsverslag 2016
• Vaststelling Jaarrekening 2016
• Vaststelling Begrotingswijziging
2017, nummer 1
• Vaststelling Begroting
2018 - 2019
De vergadering is openbaar. De
stukken voor de vergadering liggen vanaf dinsdag 6 juni 2017 ter
inzage in het gemeentehuis Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel, Raadhuisplein 1.
Voor informatie kunt u terecht bij
mevrouw V. Boxhoorn, secretaris
Bedrijvenschap Regio Gouda via
tel. (0180) 63 99 57.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. De volgende vermeldingen zijn alleen informatief.
Voornemen aanwĳzing eenrichtingsverkeer Piet Retiefstraat
Instellen van eenrichtingsverkeer,
met uitzondering voor fietsen en
bromfietsen, in de Piet Retiefstraat
en wel in de richting van de Krugerlaan.
Voornemen aanwĳzen parkeerverbodzone Nieuwe Park
Aanwijzen van parkeerverbodzone,
onder intrekking van oude parkeerverboden, in het gedeelte van de
wijk Nieuwe Park tussen de Winterdijk, de Kanaalstraat, de Aart Luteijnstraat en het Van Bergen IJzendoornpark.
De ontwerp-verkeersbesluiten liggen zes weken ter inzage in het
Huis van de Stad: van 8 juni t/m
19 juli 2017. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijke zienswijzen naar voren
brengen bij de gemeente Gouda,
afdeling Beheer openbare ruimte, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze verkeersbesluit Piet Retiefstraat’
of ‘zienswijze verkeersbesluit Nieuwe Park’. Indien u mondeling uw
zienswijze wilt geven, verzoeken
wij u een afspraak te maken via
tel. (0182) 58 85 40. Na afloop van
deze termijn wordt een definitief
besluit genomen.

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Isoldestraat
en de Rolandstraat t/m 22 juni.
Gaarderslag/Kameraarslag
Kruising afgesloten t/m 8 juni.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Jeruzalemstraat
Afgesloten tot 28 juli.
Lage Gouwe

Afgesloten t/m 9 juni.
Patersteeg
Afgesloten t/m 9 juni.
Rozendaal
Afgesloten 23 juni tussen 10.00 en
14.00 uur.
Spieringstraat
Afgesloten van 12 juni t/m 27 juli.
Turfmarkt
Afgesloten t/m 9 juni van de Turfmarkt zuidzijde vanaf de Lage Gouwe tot aan huisnummer 119.
Korte Akkeren
Dotterplantsoen
Afgesloten t/m 31 juli i.v.m. het vernieuwen van het riool.
Turfsingel
Afgesloten van 12 t/m 14 juni tussen Kerkhoflaan en Singelstraat.
Walvisstraat
Op 8 en 9 juni gedeeltelijke afsluiting.
Nieuwe Park
Van Strĳenstraat
Afgesloten van 12 t/m 16 juni.
Noord
Graaf
Hendrikstaat/
Graaf
Adolfstraat
Gedeeltelijk afgesloten t/m 30 juni.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
De verkeerslichten staan op knipperen op 20, 21 en 22 juni tussen
9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Koolwitjestraat 2 t/m 16, bouwen
van 8 woningen (24-05-2017);
Koolwitjestraat 1, plaatsen van 2
dakkapellen aan voorzijde woning
(24-05-2017);
Oosthaven 3, onderhoudswerkzaamheden aan metsel en schilderwerk, gemeentelijk monument
(12-05-2017);
Vest 71 en 75, plaatsen van 2 dakkapellen en realiseren dakterras
(25-05-2017);
Vlietenburg 37, kappen van berk
(24-05-2017);
Voorwillenseweg 22, plaatsen
van raam in de zijgevel, gemeentelijk monument (19-05-2017);
Wethouder Venteweg 22, plaatsen van dakkapel op achterdakvlak
(29-05-2017);
Zeugstraat 74, legaliseren van uitbouw op verdieping, gemeentelijk
monument (22-05-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Burgemeester van Dĳkesingel 47 en 49, plaatsen van tijdelijk
zorgcentrum en dierenkliniek (2905-2017);
Markt 32 en 34, verbouwen van
pand t.b.v. horeca en detailhandel,
rijksmonument (24-05-2017);
Ranonkelplantsoen 14, plaatsen

van dakopbouw aan achterzijde
(30-05-2017);
Waterkers 3, plaatsen van dakkapel aan voorzijde (29-05-2017);
Winterdĳk 8 en 8-6 tm 8-10a, verbouwen van entree (30-05-2017).
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.
Verlenging beslistermĳn
Gouderaksedĳk achter 24, het
plaatsen van een zendmast (29-052017).

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:
Schouten, D. / Geboren: 11-041971 / Dunantsingel 60 / Datum
vertrek: 09-05-2017;
Pecha. J. / Geboren: 23-01-1991 /
Stoofkade 49 / Datum vertrek: 0905-2017;
Uškovič, M. / Geboren: 13-031985 / Stoofkade 49 / Datum vertrek: 09-05-2017;
Kuĳt, T.P. / Geboren: 08-10-1976
/ Gedenklaan 34 / Datum vertrek:
09-05-2017;
Barszczewska, A.E. / Geboren:
14-03-1986 / Stoofkade 53 / Datum vertrek: 09-05-2017;
Gałan, D.J. / Geboren: 03-081995 / Stoofkade 49 / Datum vertrek: 09-05-2017;
Brzozowski, Ł. / Geboren: 06-061991 / Stoofkade 49 / Datum vertrek: 09-05-2017;
Sówka, I.H. / Geboren: 16-041969 / Stoofkade 65 / Datum vertrek: 15-05-2017;
Drobnik, M. / Geboren: 30-071995 / Stoofkade 55 / Datum vertrek: 15-05-2017;
Motak, M.M. / Geboren: 02-091992 / Stoofkade 45 / Datum vertrek: 15-05-2017;
Lipiński, R.T. / Geboren: 28-081985 / Stoofkade 35 / Datum vertrek: 16-05-2017;
Brzozowski, F. / Geboren: 28-061989 / Stoofkade 39 / Datum ver-

lijk in contact met iemand uit de
buurt die kan helpen. Zo is Peerby goed voor je portemonnee,
bevordert het de sociale contacten in de buurt en ook nog eens
duurzaam. Lid worden is gratis
en zo gepiept. Waarom kopen
als je kan lenen?
Download de Peerby app in
Google Play (Android) of de App
Store (Apple). Of kijk op www.
peerby.com
Van afval scheiden naar afval
voorkomen

trek: 16-05-2017.
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).

Ontheffing geluid (APV)
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda hebben het
volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken
van geluidshinder aan Stedin. Dit
in verband met werkzaamheden bij
de Lekkenburg te Gouda met gebruik van een (stil) aggregaat in de
periode van 27 juni 2017 7.30 uur
tot en met 5 juli 2017 13.00 uur.
Inzage
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit de daarbij behorende stukken op afspraak
inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te
Gouda via tel. (088) 54 50 000. Dit
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2017126165.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit d.d.
31 mei 2017 onder vermelding
van bovenstaand kenmerk een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda (Postbus 1086,
2800 BB Gouda). Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn
voor de indiener geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende 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,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij
genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Leegstandverordening
Gouda
Op 16 mei 2017 zijn de Beleidsregels Leegstandverordening Gouda vastgesteld. De beleidsregels
Vervolg op
gemeentepagina 3
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bevatten de criteria aan de hand
waarvan het college bepaalt voor
welke leegstaande gebouwen
bij voorrang een gebruiker wordt
voorgedragen.
De beleidsregels kunt u inzien tijdens de openingstijden in het Huis
van de Stad tot vier weken na heden of digitaal op www.overheid.nl.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst
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De burgemeester
maakt bekend
Verleende exploitatievergunning
De volgende exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
“Hart” Genieten, locatie Markt 3
te Gouda voor het uitoefenen van
een horeca-inrichting. Verzonden:
29-05-2017.

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 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-

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).

Verleende drank- en
horecavergunning

een horeca-inrichting. Verzonden:
29-05-2017.
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 drank- en horecavergunning is verleend door de burgemeester aan:
“Hart” Genieten, locatie Markt 3
te Gouda voor het uitoefenen van

Bron: VVV Gouda
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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.

