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Nieuws
8 mei 2019

Gemeente Gouda

Maak je wereld groter bij de
Goudse Weekendschool!
Op de Goudse Weekendschool volgen leerlingen boeiende lessen. Zo worden er gastdocenten uitgenodigd die iets vertellen
over hun beroep of passie en gaan de leerlingen op werkbezoek, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, een hotel of het kantongerecht. Wil jij hier onderdeel van uitmaken? Dat kan! De
Goudse Weekendschool is namelijk op zoek naar leerlingbegeleiders.
Dit zijn toegewijde mannen en
vrouwen die zo nu en dan de
leerlingen en leerkrachten ondersteunen. Je hoeft geen professional te zijn en kunt zelf bepalen
hoeveel tijd je hebt. Ook kan
je ervoor kiezen bij lesblokken
rondom een bepaald thema mee
te werken. De lessen worden op

zondag gegeven en duren van
11.00 tot 14.30 uur.
De leerlingen komen van verschillende basisscholen in Gouda en
gaan vrijwillig iedere zondag naar
de Weekendschool. Hier ontdekken ze de wereld, werken ze aan
sociale vaardigheden, worden ze

taalvaardiger en vergroten ze hun
zelfvertrouwen. “Je ziet ze leren.
En ik leer er ook weer van!”, aldus een van de vrijwilligers.
Enthousiast?
Ben je nieuwsgierig? Wil je iets
betekenen voor de toekomst van
kinderen? Geef je dan op voor
een proefdag als vrijwilliger bij de
Goudse Weekendschool.

Voor advies en informatie over
vrijwilligerswerk is het VIP van de
gemeente Gouda bereikbaar via
vip@gouda.nl of tel.14 0182.

Wie verdient er volgens u een lintje?
Kent u iemand in uw omgeving die een bijzondere prestatie
heeft geleverd of zich al jaren op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de (Goudse) samenleving? Iemand
waar de stad trots op kan zijn?

soon kunt voordragen voor een
Koninklijke
Onderscheiding.
Ook vindt u daar het formulier
om de aanvraag in te dienen.

Wacht dan niet langer en ga
naar www.lintjes.nl of naar

Voordrachten voor een Koninklijke Onderscheiding voor
inwoners van de gemeente
Gouda kunnen tot uiterlijk 1 juli
2019 worden ingediend bij de
burgemeester. Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.gouda.nl/onderscheiding
of neemt contact op met de
gemeente via tel. 14 0182.
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Cursisten van taalbureau SVS-inburgering exposeren deze
maand in het Huis van de Stad. De expositie heet ‘Oosterse
roots’. De werkstukken, schilderijen en keramiek zijn
weliswaar in Nederland gemaakt maar tonen vaak gebouwen of
landschappen uit het moederland van de inburgeraars.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Op woensdagmiddag 15 mei van 13.00 tot 16.00 uur nodigt
het kindercollege alle Goudse kinderen in Gouda uit voor het
gratis Super Cool Kidsfeest op de Markt.

Woensdagavond 8 mei worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:

Kinderburgemeester Tess en
kinderwethouders Dies, Juwy,
Dico, Rasmus en Hidde hebben
het afgelopen jaar hard gewerkt
aan plannen om Gouda leuker te
maken voor kinderen. Maar hun
werk zit er bijna op! Binnenkort
wordt er een nieuwe Kinderburgemeester gekozen. Daarom vinden zij het tijd voor een
afscheidsfeest waarmee ook
een aantal van hun wensen in
vervulling gaan. Ze nodigen alle
kinderen van Gouda, samen met
hun ouders en hun honden (!) uit
voor het Super Cool Kidsfeest.
Doorlopend programma en
de toegang is gratis
De Markt is deze middag gevuld met allerlei doorlopende
activiteiten voor en door kinderen en is verdeeld in een zestal

pleinen met een eigen thema.
De activiteiten op elk plein zijn
gebaseerd op de wensen en
plannen van het kindercollege.
En op verzoek van het kindercollege is de Markt op deze
middag een rookvrije zone.
Goed doel: KIKA
Alle activiteiten zijn gratis. Het
kindercollege wil echter graag
een goed doel steunen. Dit jaar
hebben ze gekozen voor KIKA,
Stichting Kinderen Kankervrij.
Daarom is er op ieder plein een
speciale KIKA actie- activiteit
tegen een kleine vergoeding.
De volledige opbrengst is voor
KIKA.

Een van de exposanten, die de
Nederlandse taal al bijzonder
goed beheerst, schrijft gedichten. Op een indrukwekkende
wijze weet ze haar gevoelens in
haar tweede taal op papier te
zetten. Aan de tentoonstelling
werkt ook een exposante mee
die in haar moederland docente expressieve vakken was. Zij
toont keramisch werk en heeft
meegewerkt aan de inrichting
van de tentoonstelling.
Komt u kĳken?
U kunt de expositie bekijken van
maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.
De expositieruimte in het Huis
van de Stad is vrij toegankelijk.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Tweede verkenning: Doorontwikkeling 2e verdieping
Chocoladefabriek
• Verkenning: Actualisatie evenementenbeleid
• Verkenning: Bestemmingsplan
Boerhaavekwartier
• Herziening Verordening
naamgeving en nummering
adressen Gouda 2012
• Verkenning: Kadernota integraal veiligheidsbeleid 20192022
• Bespreking: Actieplan Veiligheid 2019
• Bespreking: instellen vuurwerkvrije zones
• Verkenning en debat: Woonplaatsontheffing wethouder
Dijkstra
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.

Kijk voor het volledige programma op www.bsgouda.nl/
kinderburgemeester.

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.

Expositie

‘Oosterse roots’ te zien
in Huis van de Stad

Vanavond in de
gemeenteraad

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over
deze of andere vrijwilligersfuncties op Goudvoorelkaar.nl, de
vacaturebank van het VrijwilligersInformatiePunt via de site
www.gouda.nl/vip.

Leerlingen Goudse Weekendschool namen een kijkje achter de
schermen bij apotheek Heerkens

www.gouda.nl/onderscheiding.
Daar leest u hoe u deze per-

Super Cool Kidsfeest
#SCK2019

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 13
mei tussen 17.00 - 18.00 uur.
Kijk op www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
10 mei – wethouder Tetteroo
en Niezen: finale wedstrijd
Duurzame Stad van de Toekomst
10 mei – burgemeester Salet:

www.gouda.nl

onthulling portret Milo Schoenmaker
11 mei – wethouder Van Vugt:
onthullen bordje 1e Fairtrade
straat van Nederland
11 mei – wethouder Van Vugt:
onthullen Erasmusportret
15 mei – college: Super Cool
Kidsfeest
16 mei – wethouder Dijkstra:
10-jarig jubileum Stichting
Present
17 mei – wethouder Dijkstra:
opening NK Masters Atletiek
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op de website www.
gouda.nl/college.

@gemeentegouda

Op de koffie bij
wethouder Dijkstra
Onder het genot van een kop
koffie of thee gaat wethouder
Corine Dijkstra graag met u in
gesprek. Drinkt u op 10 mei
tussen 13.00 en 14.30 in ontmoetingscentrum De Walvis
een kopje mee? Zij hoort graag
wat u bezig houdt op het gebied van de Wmo, jeugd en
welzijn, publieke gezondheid of
vernieuwing in het sociaal domein in Gouda.
Het kan gaan om uw zorgsituatie, die van een familielid of
goede kennis. Maar misschien
wilt u meer vertellen over uw
ideeën over de volle breedte
van het sociaal terrein of over
het gehele (jeugd)beleid in
Gouda; dat hoort ze ook graag!

gemeentegouda

gemeentegouda

Bekendmakingen
8 mei 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 15 mei 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) 58 91 97 of
griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst

Gemeente Gouda
prioriteiten voor de periode 20192022. Hierover is de raad middels
een raadsmemo van 18 december
2018 geïnformeerd. Op basis van
deze evaluatie stelt het college nieuwe prioriteiten voor de komende 4
jaar voor. Deze zijn nader uitgewerkt
in de Kadernota IVB 2019-2022.
Aan de raad wordt gevraagd deze
Kadernota vast te stellen en in te
stemmen met de prioriteiten.
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.

Raadszaal, 20.00 uur
Debat: Doorontwikkeling 2e verdieping Chocoladefabriek
Na de verkenning van dit onderwerp op 17 april en 8 mei gaat de
gemeenteraad nu in debat over
het voorstel van het college over
de door ontwikkeling van de Chocoladefabriek om zijn standpunt te
bepalen voor de besluitvorming die
gepland staat op 22 mei.
Debat: Actualisatie evenementenbeleid
De raadsleden debatteren over de
kaders van het geactualiseerde
Goudse evenementenbeleid zoals
het college dat ter besluitvorming
aan de raad heeft voorgelegd. Met
deze nota wordt meer duidelijkheid
gegeven over de verbanden tussen
de verschillende evenementen en
de gemeentelijke (financiële) ondersteuning daarvan.
Debat: Bestemmingsplan Boerhaavekwartier
Raadsdebat over het bestemmingsplan Boerhaavekwartier waarmee
o.a. nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt worden voor de Driestar
en de kantoorpanden aan de Bleulandweg en Ronsseweg.
Voor bovenstaande onderwerpen
geldt: belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om bij deze
bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
Goverwellezaal, 20.00 uur
Debat Kadernota integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
Iedere vier jaar wordt de Kadernota
Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. In 2018 is het veiligheidsbeleid geëvalueerd door onderzoeksbureau DSP. Dit onderzoek heeft
geresulteerd in een evaluatie, een
veiligheidsanalyse en advies over de

Verkenning en debat conceptbegrotingen gemeenschappelijke
regelingen met zienswijze
• Streekarchief
• Promen
• RZG Zuidplas
• RDOG
Verkenning en debat conceptbegrotingen gemeenschappelijke
regelingen zonder zienswijze
• ODMH
• Bedrijvenschap Regio Gouda
• BSGR
• VRHM
• Groenalliantie
• Regio Midden Holland
Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om bij deze bijeenkomsten op de publieke tribune
aanwezig te zijn. Indien men zich
voor 15 mei,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: 23.00 uur
Op 22 mei is er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Goudse Hout
Vanwege onderhoud is het fietspad aan het Kale Jonkerpad in het
Goudse Hout sinds 6 mei circa
een maand afgesloten. Fietsers
kunnen omrijden via de Achterwillenseweg.

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

Goverwelle
Goverwellesingel (fietspad)
Wegens werkzaamheden is het
fietspad afgesloten t/m 30 juni.
Nieuwe Park
Spoortunnel
Afgesloten op 8 en 9 mei van 21.00
tot 6.00 uur i.v.m. onderhoud aan
de Spoortunnel.
Noord
Van Henegouwenstraat
Afgesloten op 6 juli van 12.00 tot
23.00 uur i.v.m. een buurtfeest.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Clematislaan 2, het renoveren van
een schoolgebouw (17-04-2019);
Domela Nieuwenhuisstraat 23,
het realiseren van een parkeerplek
in de voortuin inclusief inrit (26-042019);
Herenstraat 5a, het transformeren
van een voormalige winkelruimte in
twee woningen (18-04-2019);
Klazina Hoeve 23, het kappen van
een esdoorn in de achtertuin (1504-2019);
Klein Amerika 9, het uitvoeren van
diverse herstelwerkzaamheden gemeentelijke monument, gemeentelijk monument (25-04-2019);
Klipperwerf 47, het plaatsen van
een dakkapel (24-04-2019);
Koningin Wilhelminaweg 104, het
plaatsen van een dakkapel (22-042019);
Strausserf 15, het plaatsen van
een dakkapel op het achterdak van
een woning (29-04-2019);
Tielweg 3, het aanpassen van een
kantoorpui en de kleur van het metselwerk en kozijnen (18-04-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Deels verleende bouw-, sloop-,
ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)
Markt 26, het verbouwen van een
pand (30-04-2019).
Ingetrokken bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)
Agnietenstraat 9 t/m 15b, gedeeltelijk intrekken van de omgevings-

vergunning (23-04-2019).
Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)
Agnietenstraat 9 en 11, het vervangen van de sheddaken voor een
plat dak (23-04-2019);
Beatrix Hoeve 10, het kappen van
een boom (23-04-2019);
Callunalaan 8, het kappen van een
berk in de tuin van een woning (2304-2019);
Kleiweg 73, het plaatsen van reclame op de voorgevel van het winkelpand (24-04-2019);
Leenmanslag 73, het plaatsen van
een zonnecollector (23-04-2019);
Zwolleweg 2, het veranderen van
een uitrit (30-04-2019).
Verlenging beslistermijn
Korte Groenendaal 4, het realiseren van een winkelruimte en twee
appartementen (29-04-2019).

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Burgemeester van
Dijkesingel 51
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2019015103. Dit betreft het brandveilig gebruiken van de uitbreiding
van een kindercentrum ter plaatse
van de Burgemeester van Dijkesingel 51 in Gouda. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning
toegekend. Het ontwerpbesluit
betreft de volgende onderdelen:
• brandveilig gebruik
(brandveiligheid)
Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij
de gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente
Gouda. De inzageperiode is zes
weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van
deze bekendmaking.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt
u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt
uw zienswijze richten aan ODMH,
postbus 45, 2800 AA Gouda, of via
e-mail: info@odmh.nl. Vermeld u
daarbij het kenmerk 2019015103.

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

Na afloop van de inzagetermijn
wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van
het definitieve besluit zullen wij u
nader informeren over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. (088) 54 50 000.

Vooraankondiging
bestemmingsplannen
ex artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders van
Gouda maken bekend dat de volgende ruimtelijke plannen worden
voorbereid:

De burgemeester
maakt bekend
Aangevraagde
evenementenvergunning
Select MiniFest, 27 en 28 juli 2019,
locatie GoudAsfalt.
Binnen twee weken na datum 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.

Verleende evenementenvergunningen

• bestemmingsplan Fluwelensingel 86;
• bestemmingsplan Zuidelijk
Stempel Oost;
• bestemmingsplan Veegplan
2019;
• bestemmingsplan Oosthoef 7;
• bestemmingsplan Goverwelle;
• bestemmingsplan Spoorzone
Stationsgebied Noord;
• bestemmingsplan GoudAsfalt
(Crisis- en herstelwet).

Stichting 4 en 5 mei, stille tochten Dodenherdenking.
Verzonden op 30 april 2019.

Procedure
Op grond van artikel 1.3.1, tweede
lid, van het Bro melden wij dat bovenstaande plannen zich nog in de
voorbereidingsfase bevinden. Op
dit moment liggen er geen stukken
ter inzage en is er nog geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties
om advies uit te brengen over ons
voornemen. Wanneer van de bovenstaande plannen een ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal dit
ter inzage worden gelegd voor een
periode van 6 weken. Tijdens deze
terinzagelegging wordt u in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar
voren te brengen. De betreffende
ontwerpbestemmingsplannen zullen in ieder geval raadpleegbaar
zijn in het Huis van de Stad en digitaal via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal
daarvan een kennisgeving worden
geplaatst in de Goudse Post en de
Staatscourant.

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

Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Rollend Gouda, 10, 11 en 12 mei,
GoudAsfalt.
Verzonden op 3 mei 2019.
U kunt de verleende vergunningen
op afspraak inzien bij de gemeente Gouda. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182.

Drank- en horecavergunning
De burgemeester is van plan een
(para commerciële) drank- en horecavergunning te verlenen aan:
VV Jodan Boys
De stukken liggen ter inzage vanaf 8 mei 2019 t/m 19 juni 2019 bij
de gemeente Gouda. U kunt op
afspraak de stukken inzien bij de
gemeente. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182.
Burgemeester,
M. Salet

Credit: VVV Gouda
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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.

