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Gemeente Gouda

Wie verdient volgens u een Goudse Ster?

Informatieavond voor
groeiende en startende
ondernemers op 3 oktober

Jongeren die zich inzetten
voor anderen verdienen een
lintje! Daarom kan iedereen
tot 1 oktober Goudse jongeren voordragen voor de
Goudse Ster. Dit is hét Goudse lintje voor kinderen tot
12 jaar en jongeren van
13 tot 23 jaar. Jongeren die
een voorbeeld zĳn voor anderen en het verdienen om in
het zonnetje gezet te worden.

Goudse Ster
Sinds 2009 reikt de burgemeester jaarlijks maximaal tien Goud-

Aanmelden
Ben jij een ambitieuze ondernemer en wil je verder groeien?
Kom dan op 3 oktober naar de informatieavond. Kijk voor meer
informatie en aanmelden op www.GrowGouda.nl

Pim Mul

Bĳzondere prestaties
De gemeente Gouda is trots op
jonge inwoners die een voorbeeld zijn voor anderen. Denk
bijvoorbeeld aan iemand die zich
inzet voor anderen, een actie opzet voor een goed doel of een
heel bijzondere prestatie heeft
geleverd. Deze jongeren mogen
best eens in de schijnwerpers
staan! Daarom zijn de jeugdlintjes, Goudse Sterren genaamd, in
het leven geroepen.

Ben jij een beginnende of groeiende ondernemer? We helpen je
graag je succes te vergroten! Door informatie, inspiratie, kennis
en netwerk kan je leren hoe je je bedrijf kunt starten, laten groeien, positioneren en hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Voorwaarden
voor succesvol ondernemen!

se Sterren uit. De uitreiking vindt
plaats in november rondom de
dag van de Rechten van het
Kind, in het oude Stadhuis van
Gouda.
Aanmelden
Iedereen kan tot 1 oktober een
kandidaat voordragen via www.
gouda.nl/jeugdlintje. Een deskundige jury beoordeelt de aan-

vragen. De jury bestaat uit voorzitter Willem Hesseling (beeldend
kunstenaar), Daniëlle de Bruijn
(Olympisch kampioen waterpolo), Hind Laroussi (zangeres), Dorien Ketel (Gouda Bruist) en Aafke van Leeuwen (Den Edel Fun to
be Fit Gouda).
Aafke van Leeuwen, wereldkampioen Jiu Jitsu 2015 en meervou-

Groot onderhoud beweegbare bruggen
De gemeente Gouda heeft in 2014 de sluizen en beweegbare bruggen laten inspecteren. Tĳdens deze inspecties zĳn
diverse schades naar voren gekomen die de komende jaren worden hersteld.

den uit te kunnen voeren zullen de volgende afsluitingen
plaatsvinden:
• De Sint Joostbrug is
afgesloten in week 36.
Tijdens deze afsluiting
dienen voetgangers en
fietsers om te lopen/rijden
via de Sint Remeijnsbrug
of de Sint Joostbrug.
• De Dirck Crabethbrug is
afgesloten van week 37 tot
week 42. Tijdens deze afsluiting dienen voetgangers
en fietsers om te lopen/
rijden via de Sint Remeijnsbrug of de Sint Joostbrug.
• Steve Bikobrug is
afgesloten in het weekend
van week 43/44. Tijdens de
afsluiting wordt het verkeer
omgeleid via de Rabatbrug.

Van 29 augustus tot en met 30
november wordt er bij zeven
beweegbare bruggen groot
onderhoud uitgevoerd. Het
gaat om de volgende bruggen: de Dirck Crabethbrug,
de Goverwellebrug, de Pottersbrug, de Rabatbrug, de

Steve Bikobrug, de Sint Joostbrug en de Sint Remeijnsbrug.
De
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door
Slangen Staal uit Gouda.
Bereikbaarheid
Om de onderhoudswerkzaamhe-

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

In verband met de formatiebesprekingen vervalt de vergaderavond
op woensdag 14 september. Actuele informatie kunt u bekijken op
de website van de gemeenteraad:
www.gouda.nl/ris.

In de Etalage van de Stad is in de maand september de expositie Cultuur en Landschap van Chemany Nejat te zien. Nejat is
geboren in Koerdistan (Noord-Irak). Inmiddels woont hĳ ruim
19 jaar in Gouda. Als keramiekleraar in de jaren ’80 en ’90 had
hĳ een passie voor keramiek en schilderen.
Sinds enkele jaren heeft hij zich
weer toegelegd op het schilderen op doek met acryl- en olieverf. Zijn voorkeur gaat uit naar
het schilderen van landschappen

(realisme), maar ook bij diverse andere onderwerpen kan hij
zijn schilderpassie tot uitvoering
brengen, waaronder zijn liefde
voor het cultuur en landschap.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Participatieverklaring
Het ondertekenen van een zogenaamde participatieverklaring gaat
een centraal onderdeel van de start
van de eigen (formele) inburgering
en participatie van de statushouder
vormen. Hierin staat onder meer
dat de statushouder de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) onderschrijft. Vluchtelingenwerk voert
dit in Gouda uit. In samenwerking
met Vluchtelingenwerk wordt zo
vroeg mogelijk gezorgd voor een
‘warme overdracht’ naar het Werk
en Ontwikkelcentrum. Binnen het
Werk- en Ontwikkelcentrum wordt

bemiddeld naar werk, training, het
opdoen van werkervaring en het in
beweging zijn en blijven. Veel statushouders zullen in het begin door
hun de taalachterstand beginnen
met vrijwilligerswerk binnen bijvoorbeeld het bestaande Goudse
programma Maatschappelijk Actief. Dit programma is voor statushouders beschikbaar, net als voor
andere Gouwenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Heeft u één of meer honden?
Dan moet u daar aangifte van
doen en hondenbelasting betalen. Vanaf 6 september start
de controle op de hondenbelasting in Gouda.
De controle wordt uitgevoerd
door de firma HollandRuiter.
Een hondencontroleur kan bij u
aanbellen en enkele vragen stellen over het hebben van een
hond. De controleurs kunnen
zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
(BSGR). De BSGR verzorgt de
belastingen voor de gemeente
Gouda.
Kijk voor meer informatie over
de controle op www.bsgr.nl.

gemeente@gouda.nl

Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 30 augustus
onder meer de volgende besluiten
genomen:

maakt het mogelijk voor het college
om gedragsregels voor taxichauffeurs op te stellen. De aanleiding is
dat met name in de weekenden wel
eens incidenten tussen de chauffeurs plaats vinden. Dit zorgt voor
onveilige situaties. Het invoegen
van een nieuw artikel in de verordening (APV) maakt het juridisch mogelijk om regels te stellen en handhavend op te kunnen treden. Dit in
het belang van de kwaliteit van het
taxivervoer in Gouda.

Gedragsregels voor
taxichauffeurs
Een wijziging in de verordening

Invoering participatieverklaring
statushouders
De gemeente wil dat iedereen mee-

Collegebesluiten

Controle
hondenbelasting

Expositie Cultuur en Landschap

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/onderhoudbruggen. Voor vragen kunt
u contact opnemen met het
meldpunt via tel. 14 0182 of
meldpunt@gouda.nl

Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
en wethouders
maakt bekend
maken bekend

dig medailledrager voor het EK,
legt uit waarom het Jeugdlintje zo belangrijk is: “In deze turbulente wereld is het fantastisch
dat jongeren zich onbaatzuchtig
inzetten voor anderen. Daarom is
het belangrijk om via het jeugdlintje deze jongeren te blijven
motiveren en stimuleren dit voort
te zetten en dat zij weten dat wat
zij doen fantastisch is.”

www.gouda.nl

doet in de maatschappij. Zo ook de
statushouders: asielzoekers die
een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het Rijk stelt hiervoor vanaf
2016 meer geld beschikbaar: van
1.000 euro naar 2.370 euro per statushouder. Gouda grijpt de mogelijkheid aan om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen
voor deze verhoogde bijdrage. Het
gaat onder meer om het helpen bij
het aanvragen van uitkeringen en
toeslagen, het aanmelden bij een
zorgverzekering, het regelen van
een bank, het aanmelden bij inburgeringcursussen en het zorgen dat
de kinderen op een school komen.

Vervolg op
gemeentepagina 2
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Technisch uitstelverzoek
van COA voor AZC
Het COA heeft twee maanden extra tijd gevraagd voor de periode
waarin het ministerie van Veiligheid
en Justitie goedkeuring moet verlenen aan de vestiging van het AZC
in Gouda. Het college heeft ingestemd met verlenging van de uiterlijke datum in de bestuursovereenkomst naar 31 oktober 2016. Aan
deze toestemming is de nadrukkelijk voorwaarde verbonden dat dit
uitstel geen gevolgen heeft voor
de in de bestuursovereenkomst
gemaakte afspraken, inclusief de
startdatum van het AZC (uiteraard
mits goedkeuring van de toezichthouder wordt verkregen).

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Gerard Leeustraat, Emmastraat,
aanpassing éénrichtingsverkeer.
Voor een betere bereikbaarheid
van parkeerplaatsen wordt het
éénrichtingsverkeer op het gedeelte van de Emmastraat tussen de
Gerard Leeustraat en de Jacob van
Lennepkade ingetrokken en de rijrichting op de Gerard Leeustraat
omgedraaid.
Deventerweg, aanwijzen van twee
parkeerplaatsen tot laad- en losplaatsen voor bezoekers van de
Go Stores.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 7 september t/m 19
oktober 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de Voorwillenseweg t/m 7 oktober.
Voorwillenseweg

Gemeente Gouda

Afgesloten ter hoogte van de Symfonielaan t/m 21 oktober.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met de
Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat van 28 t/m 30 september en van 12 t/m 14 oktober.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m 28
april 2017.
Goudse Poort
Burgemeester Jamessingel
Verkeerslichten staan op knipperen
op 27 september tussen 10.00 en
12.00 uur.
Goverwelle
Raaphorstpolderweg
Afgesloten op de kruising met de
Voorwillenseweg t/m 9 september.
Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Noord
Jan van Beaumontstraat
Afgesloten van nummer 47 tot de
Graaf Florisweg t/m 16 september.
Oost
Bernadottelaan
Afgesloten vanaf de Sportlaan t/m
de von Suttnerstraat t/m 9 september.
Von Suttnerstraat
Afgesloten aan de zijde van de Bernadottelaan t/m 28 september.

21 september 6.00 uur.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Houtmanspad, kappen van drie
bomen Houtmanspad achter de
Kijkshop (18-08-2016);
Roerdompstraat en Koningin
Wilhelminaweg, kappen van zes
bomen (31-08-2016);
Burgvlietkade 80, herstellen van
de fundering (26-08-2016);
Karekietstraat 11, legaliseren van
een dakopbouw (29-08-2016);
Lem Dulstraat 91, plaatsen van
een uitgifte-robot (29-08-2016);
Raam 9, (gedeeltelijk) verplaatsen
van een hekwerk van een dakterras
(28-08-2016);
Strookpolderstraat 18, plaatsen
van een wagen (29-08-2016);
van Itersonlaan 1, plaatsen van
twee dakkapellen (25-08-2016);
Willem Tombergstraat 55, kappen van een boom (23-08-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Helena Hoeve 60, plaatsen van
een dakopbouw aan de achterzijde
(25-08-2016);
Raam 140, vestigen van een wijnhandel op de begane grond (0109-2016);
Schiermonnikoogstraat 2, bouwen van een woning op kavel 24
(Westergouwe) (30-08-2016);
Vossiusstraat 81, plaatsen van
een dakkapel aan de achterzijde
(25-08-2016).

Oosterwei
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat t/m
De Rijkestraat t/m 7 oktober.

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.

Westergouwe
Nieuwe Broekweg
Nachtafsluitingen van de Nieuwe
Broekweg tussen de Kanaaldijk en
de Edisonstraat van 19 september
19.00 uur tot 20 september 6.00 uur
en van 20 september 19.00 uur tot

Verlenging beslistermĳn
Dagpauwoogstraat 1 t/m 23 en
Middenwillenseweg 113 t/m
177, bouwen van 55 woningen (3008-2016).

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-

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.
Akabbouz, J. / Geboren: 24-121989 / Albert Plesmanplein 18 613
/ Datum vertrek: 15-08-2016.
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).

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 15
september 2016 een openbare hoorzitting in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1
te Gouda en de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:
• 19.30 uur: verleende omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van een woning op het
perceel gelegen aan de Karnemelksloot 6a in Gouda.
• 20.15 uur: verleende omgevingsvergunning voor het verbouwen
van het pand op het perceel gelegen aan de Karnemelksloot 42
te Gouda.

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

De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 8 t/m
15 september 2016 ter inzage bij
het secretariaat van de commissie, Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda. Graag
vooraf een afspraak maken met het
secretariaat via tel. (0182) 58 89 02.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:
Hoefnagels en Schouten V.O.F.
voor verkoop van oliebollen gedurende de periode van 1 november
t/m 31 december 2016 wekelijks
op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00
uur tot 18.00 uur nabij wijkcentrum de Buurstee. Ook in de periode van 1 november t/m 31 december 2016 wekelijks op dinsdag van
10.00 uur tot 18.00 uur op parkeerterrein Gildenburg (verzonden op 1
september 2016).
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).

Ondermandaatbesluit
Vanaf 7 september 2016 ligt bij de
publieksbalie van het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1
te Gouda voor eenieder het 'Ondermandaatbesluit van de Centraal Juridische Afdeling' ter inzage. Dit besluit regelt in welke zaken
het hoofd van de Centraal Juridische Zaken ondermandaat heeft
verleend aan de medewerkers van
de Centraal Juridische Afdeling. Dit
besluit treedt in werking 1 dag na
publicatie en werkt terug tot en met
1 september 2016.

Kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend

dat er in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
een wijziging is aangebracht:
buitenStichting
Quadrant,
schoolse opvang De Kanjers, Brittenburg 50 te Gouda is op eigen
verzoek uit het register verwijderd per 22 augustus 2016 wegens
stopzetting van de activiteiten;
buitenStichting
Quadrant,
schoolse opvang De Buren, Geerpolderweg 32 te Gouda is op eigen
verzoek uit het register verwijderd per 22 augustus 2016 wegens
stopzetting van de activiteiten;
buitenStichting
Quadrant,
schoolse opvang De Bijenboom,
Aalberseplein 6 te Gouda is op eigen verzoek uit het register verwijderd per 22 augustus 2016 wegens
stopzetting van de activiteiten;
buitenStichting
Quadrant,
schoolse opvang De Krullevaar,
Ouverturelaan 10 te Gouda is op
eigen verzoek uit het register verwijderd per 22 augustus 2016 wegens stopzetting van de activiteiten;
buitenStichting
Quadrant,
schoolse opvang De Kwartel, Coniferensingel 20 te Gouda is op eigen
verzoek uit het register verwijderd per 22 augustus 2016 wegens
stopzetting van de activiteiten.
Kinderdagverblĳf ’t Vrythofje,
Burgemeester Martenssingel 82 te
Gouda is op eigen verzoek uit het
register verwijderd per 1 september 2016 wegens stopzetting van
de activiteiten.
Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene informatie kunt u bellen
naar de gemeente Gouda via tel.
14 0182.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

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.

