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De stad viert feest en Nu ook mobiel parkeren in Gouda
hangt zelf slingers op
Gouda viert op zaterdag 2 januari dat we onlangs tot Beste Binnenstad zĳn uitgeroepen. Onze stad heeft daarnaast ook de beste
warenmarkt, beste bibliotheek, beste speeltuin, beste opleidingen
(ID-college Brood & Banket en Koksopleiding), de grootste brocante markt van Nederland (Montmartre) en nominaties voor het leukste uitje (kinderboerderĳ), het beste theater en beste restaurant.
Genoeg redenen om feest te vieren en iedereen wordt getrakteerd op oliebollen, taart, kaas
en meer lekkers. Het feest van
het Doeplatform bij de ijsbaan en
Burgerhal op 2 januari duurt van
14.00 tot 19.00 uur en rond 17.00
uur brengen we met z’n allen een
toost uit op Gouda Beste (Binnen)stad, ook in 2016!

Veel instellingen en organisaties
doen ook iets bijzonders: Je kunt onder andere schaatsen op de ijsbaan
voor maar 2,(0)16 euro, jouw portret
laten tekenen in de Burgerhal, Erasmusrondleidingen volgen in Museum Gouda (met een glaasje wijn),
prosecco bij twee kaartjes in Cinema
Gouda krijgen, de Sint Jan is gratis
toegankelijk en er zijn clinics musical
zingen in Kunstpuntgouda.

Bouw 64 woningen in
Gouda Oost van start
Wethouder Rogier Tetteroo heeft voor de tweede keer in enkele maanden een eerste paal aan de Sportlaan geslagen. In oktober
was dat voor de Leo Vroman woontoren en op maandag 14 december voor de 64 woningen aan de overkant. Op deze locatie komen 42
eengezinswoningen en 22 sociale huurappartementen.
pen alleen maar de straat over te
steken en zijn dan gelijk in het nieuwe park. De toekomstige bewoners
mogen later in het jaar in overleg
met de gemeente de invulling gaan
bepalen van het park.
Wĳkontwikkeling
“Een wijk ontwikkelen doe je dus
ook niet zomaar als bestuurder,

Afgelopen maandag gaf verkeerswethouder Hilde Niezen het startsein voor het mobiel parkeren: “We
komen graag tegemoet aan de wensen van inwoners en bezoekers om
parkeren makkelijker te maken. Nu
kunnen parkeerders achteraf en per
minuut betalen zonder een kaartje
te kopen. Hierdoor is er geen risico
meer op teveel betalen of parkeertijd die verloopt.”
Voordelen mobiel parkeren
• Niet meer naar een parkeerautomaat en terug naar de auto.
• Slim en voordelig achteraf per
dat gebeurt met vallen en opstaan.
Met zo goed mogelijk communiceren. Met benaderbaar zijn en blijven. Met achter het bureau vandaan komen en je licht ter plekke
op te steken. En door waardering
uit te spreken,” vindt wethouder
Tetteroo. “Waardering voor het geduld, het doorzettingsvermogen en
de wilskracht van Gouda Oost en
de bewoners. En niet in de laatste
plaats hun veerkracht, betrokkenheid en positiviteit.”
“Zonder een betrokken wijkteam
en bewoners zou Wijkontwikkeling
geen kans van slagen hebben. Een
woord van dank is ook op z’n plek
voor Woonpartners Midden-Holland, met wie we zeer fijn en constructief als partner optrekken.”

De omgeving ondergaat ook een
opknapbeurt: Op het pleintje zelf is
er ruimte voor parkeren in combinatie met speelvoorzieningen voor
de kinderen. De grotere kinderen
hoeven voor een fijn balletje trap-
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Nieuwe contracten voor levering
van Wmo hulpmiddelen

Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor
het leveren van de hulpmiddelen heeft onze gemeente contracten met verschillende leveranciers,
alleen lopen deze eind dit jaar af.

minuut betalen.
• Niet meer teveel betalen door
het inschatten parkeertijd.
• Geen parkeerboetes.
Hoe werkt het?
1. Bij het parkeren van uw auto
meldt u zich aan via de app of
door te bellen of te sms’en.

De zonenummers voor mobiel parkeren staan overal aangegeven.

Geen slagbomen meer
Vanaf 1 januari kunt u ook op de
parkeerterreinen Klein Amerika, Schouwburgplein en Vossenburchkade met uw mobiele telefoon betalen. Er zijn dan geen
slagbomen meer en u kunt direct
het parkeerterrein op- en afrijden.
Naast het mobiel parkeren blijft
ook het kopen van een parkeerticket bij de automaat mogelijk.

Goedkopere collectieve
zorgverzekering voor minima
De gemeente Gouda biedt mensen met een laag inkomen de mogelĳkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bĳ
VGZ. Deze is nu extra aantrekkelĳk, omdat de gemeente een deel van
de maandelĳkse premie betaalt en voor 2016 extra korting geeft op
de maandelĳkse kosten. Zo compenseren we de verhoging van het
wettelĳke eigen risico.
Heeft u een laag inkomen (tot en
met 120% van de geldende bijstandsnorm)? Dan kunt u deelnemen aan de uitgebreide collectieve verzekering, die de meest
voorkomende zorgkosten dekt.
Omdat de gemeente een deel van
de zorgpremie betaalt, zijn Gouwenaars met een laag inkomen
goed verzekerd voor minder geld.

Korting

Daarom is er een aanbesteding
gehouden om nieuwe contracten
af te sluiten.
Met ingang van 1 januari 2016
hebben wij voor het leveren van
de Wmo-hulpmiddelen contracten
met: JenS Beenhakker, Medipoint,
Meyra en Welzorg.
Heeft u op dit moment een Wmohulpmiddel van Beenhakker, JenS
of Medipoint (Harting-Bank), dan
hoeft u niets te doen. U houdt uw
huidige hulpmiddel en blijft bij uw
huidige leverancier.

Extra korting in 2016
In 2016 stijgt het wettelijk eigen risico voor zorgkosten van € 375,naar € 385,-. De gemeente heeft
daarom besloten om de maande-

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
voorwaarden en aanmelden op
www.gouda.nl/zorgverzekering of
bel met 14 0182.

Vertrek gemeentesecretaris Loes Bakker
Gemeentesecretaris Loes Bakker (59) vertrekt per 1 januari 2016 bĳ
de gemeente Gouda. Na 41 jaar werkzaam te zĳn geweest, waarvan
zo’n 18 jaar als gemeentesecretaris en bĳna 9 jaar bĳ de gemeente
Gouda, vindt zĳ het tĳd om wat minder uren te gaan werken.
Na intensieve jaren wil Loes Bakker
graag wat meer tijd voor thuis hebben. Zij blijft actief, maar niet meer
zo veel uren als de functie gemeentesecretaris/algemeen
directeur
vraagt. Binnenkort wordt bekend
op welke wijze Loes haar carrière zal voortzetten. Zij kijkt terug
op een mooie tijd in Gouda waarin er veel is bereikt. Bijvoorbeeld
het Huis van de Stad, dat binnen
budget en planning is gerealiseerd
en waarin onder het motto samenwerken, ontmoeten en dienstverle-

respecteert en begrijpt de keuze
van de gemeentesecretaris en bedankt haar voor haar jarenlange
enthousiaste inzet voor Gouda.

nen de organisatie vernieuwd is en
die nu meer taken efficiënter verricht met minder medewerkers. Zij
zal haar werkzaamheden per 1 januari overdragen binnen de huidige directie.
Het college van BenW is hierover
door Loes Bakker al eerder geïnformeerd en heeft het profiel voor een
nieuwe secretaris al voorbereid zodat de procedure voor de werving
van een nieuwe secretaris snel van
start kan. Het college van BenW

Verklein risico
op inbraak
tijdens uw
vakantie
De weken rond de kerstvakantie
staan erom bekend dat het risico op inbraak in woningen dan
groot is. Dat hoeft u er natuurlĳk niet van te weerhouden om
op vakantie te gaan. U kunt bĳ
de politie melden dat u niet thuis
bent, zodat er een extra oogje in
het zeil kan worden gehouden.
Een goede vakantie begint met
een goede voorbereiding. Ook
voor hoe u uw woning achterlaat.
Tref daarom minimaal de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• Laat buren weten welke periode u
afwezig bent.
• Niet thuis? Licht aan!
• Zorg dat uw woning er bewoond
uitziet.

Aanbieders
Mobiel parkeren kan na aanmelding bij een tiental aanbieders. Op
www.gouda.nl/mobielparkeren
vindt u hiervan een opsomming.
Deze aanbieders bieden in principe dezelfde diensten aan, maar de
werkwijze en kosten verschillen.

Keuze uit twee pakketen
lijkse
in de zorgop tegemoetkoming
uw zorgverzekering
eenpremie
laag inkomenvoor
heeft (tot
en met 120%
de bijstandsDe gemeente biedt keuze uit tweeWie
minima
tevanverhogen.
norm) kan via de gemeente Gouda deelnemen aan de
pakken: het VGZ gemeentepak-gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering bij VGZ.
ket Compleet en hetzelfde pakket,
Voor het VGZ Gemeentepakket
maar dan met afkoop van het eiCompleet stijgt de tegemoetkogen risico. Het afkopen van eigen
ming met 5 euro naar 20 euro per
risico is aantrekkelijk voor menmaand. Voor het VGZ gemeentesen met hoge zorgkosten, die al
pakket Compleet met afkoop eidecember 2015
zeker weten dat zij het volledige
gen risico stijgt de tegemoetkoverplicht eigen risico zullen moeming met 6 euro naar 30 euro per
ten betalen.
maand.

Winkel of kantoor
Er komen zowel huur- als koopwoningen en vier woonwerkwoningen,
waar ondernemers op straatniveau
een winkel of kantoor kunnen inrichten of een praktijk aan huis kunnen starten. Aan het pleintje komt
een gebouw met circa 22 sociale
huurappartementen.

De gemeente Gouda heeft samen met Bodegraven-Reeuwĳk, Waddinxveen en Zuidplas
contracten afgesloten voor 2016
met leveranciers van Wmohulpmiddelen. De gemeente
stelt hulpmiddelen, waaronder
rolstoelen en scootmobielen, ter
beschikking aan inwoners die
deze nodig hebben.

2. De parkeertijd wordt gestart
na bevestiging van de parkeerzone waar u staat. Het juiste zonenummer staat in de app van uw
smartphone en is ook op straatbebording en op de automaten aangegeven.
3. Bij het wegrijden kan de parkeertijd op dezelfde wijze worden
gestopt. Op basis van uw kenteken kan gecontroleerd worden of
u betaald heeft.

Oproep: Heel Gouda bakt
Om het nog gezelliger te maken,
vragen we de beste Goudse hobbybakkers om een taart of lekkere
koek te bakken en deze mee te nemen naar de Burgerhal!

Programma
Het volledige programma verschijnt
o.a. op de facebookpagina Binnenstad Gouda: www.facebook.com/
BinnenstadGouda/

Het deelgebied Zuidelijke Stempel West wordt begrensd door de
Sportlaan, de Telderstraat, de Kortestraat en de Verzetslaan. Bij de
woontoren komt een binnenplein
waar eengezinswoningen omheen
zijn gelegen. De blokken eengezinswoningen zijn relatief kleinschalig opgesteld en bieden ruimte
voor afwisseling in de plattegronden en uitstraling van de woningen.

Vanaf nu kunt u ook mobiel parkeren in Gouda, naast de betaalmogelĳkheden bĳ de automaat. Parkeergeld betalen met mobiel parkeren is gemakkelĳk en snel. Dit kan met een app, via sms of door
te bellen. Alle informatie leest u op www.gouda.nl/mobielparkeren
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Politie op de hoogte
U kunt nóg iets doen om het risico
op inbraak te verkleinen. Laat ook
de politie weten dat u op vakantie
gaat. Agenten zullen in samenwerking met stadstoezichthouders van
de gemeente Gouda in de kerstvakantieperiode van 19 december tot
4 januari extra surveilleren in buurten en wijken waar relatief veel
mensen op vakantie zijn.
U kunt dit doen door een formulier in te vullen op www.gouda.nl/
vakantieservice. Naar aanleiding
van de ontvangen formulieren
maakt de politie een surveillanceoverzicht. Het gaat hierbij dan over
extra inzet per wijk of buurt, niet
per huis of straat. Uiteraard gaan
de gemeente en de politie zeer
voorzichtig met uw melding om.

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

Nieuwsbrief
AZC Gouda
Het college van BenW vindt goede communicatie over het AZC in
Gouda erg belangrijk. Direct omwonenden van de Prins Willem
Alexanderkazerne ontvangen op
regelmatige basis een nieuwsbrief met informatie. De tweede
nieuwsbrief is vorige week verspreid en te vinden op de website van de gemeente Gouda via
www.gouda.nl/asielzoekers.

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.
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Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Gemeente Gouda
Bekendmakingen 22 december 2015

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
De raad is vanaf 10 december
met kerstreces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 13 januari 2016. 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.

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft op 9 december 2015 de Verordening havengelden 2016, de Verordening
hondenbelasting 2016, de Legesverordening 2016, de Verordening

marktgelden 2016, de Verordening
onroerend-zaakbelastingen 2016,
de Verordening parkeerbelastingen 2016, de Verordening precariobelasting 2016, de Verordening
reinigingsheffingen 2016, de Verordening rioolheffing 2016, de Verordening staangeld 2016 en de Verordening toeristenbelasting 2016
vastgesteld.
De verordeningen treden in werking op 1 januari 2016. Kijk voor de
volledige regelingen op www.overheid.nl, www.bsgr.nl of kom de regelingen (digitaal) inzien in het Huis
van de Stad.

ge bij het omgevingsloket, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG
Gouda van 23 december 2015 tot
en met 3 februari 2016. Tegen dit
besluit kunt u vanaf 23 december
2015 binnen zes weken een beroepschrift indienen (zie Toelichting).

Wet milieubeheer
Gelĳkwaardigheidstoets
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op
grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd
gezag besluiten dat een andere
maatregel dan de voorgeschreven maatregel mag worden toegepast, indien daarmee een tenminste gelijkwaardig niveau van
bescherming van het milieu wordt
bereikt. Van die bevoegdheid
wordt hierbij gebruik gemaakt.
Voor deze vergunning wordt de
korte (reguliere) procedure gevolgd.
Op 16 november 2015 is een verzoek ingediend door:
Betonmortel Centrale Alphen
B.V., een alternatieve voorziening voor een overvulbeveiliging
van een aantal IBC’s op het perceel Nijverheidsstraat 14e, 2802
AL Gouda.
Burgemeester en wethouders
hebben besloten het aangevraagde alternatief toe te staan.

Burgemeester en
wethouders maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Van Swietenstraat, aanwijzing
van een parkeervak (door middel
van bebording) voor het opladen
van elektrische voertuigen.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 23 december 2015 tot en met
2 februari 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Joubertstraat
en de Rutgersstraat tot 15 januari 2016.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Plan Westergouwe (kavel 8 en

12), het nieuw bouwen van twee
woningen (15- 12-2015);
Kampenringweg 20, het vervangen van een reclamebord op een
reclamemast door een LED reclame scherm (24-11-2015);
Raam 284, het legaliseren van een
dakterras (08-12-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Buitenruimte Zuidrandflats aan
de La Reylaan, het kappen van 2
bomen (11-12-2015);
Jan van Beaumontstraat nabĳ de voormalige Jozef locatie
Groene Hart Ziekenhuis, het kappen van 22 bomen t.b.v. aanleggen
riolering (09-12-2015);
Sportlaan 53, het realiseren van
een aanbouw en een dakkapel aan
de achterzijde (17-12-2015).

Omgevingsvergunningen uitgebreid
Karnemelksloot 20 a t/m f, het
verbouwen van het rijksmonument
(herbestemming Rijksadministratie).
Dit besluit ligt zes weken ter inza-

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 (zienswĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen.

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en 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 2015301215.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van
verzending van het besluit (14 december 2015) een bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank
via
http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Activiteitenbesluit
Melding op grond van artikel 8.40
van de Wet milieubeheer. Voor
grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende melding ont-

vangen:

vertrek: 30-11-2015.

Gebr. Kruitbosch B.V., Jaagpad
52, 2802 AZ Gouda (veranderen).

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).

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.
Deze bekendmakingen staan ook
op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Op lozingen die niet vanuit een
huishouden of een inrichting (een
bedrijf, inclusief landbouwbedrijven) plaatsvinden is het ‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ van toepassing.
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
Burgemeester
Martenssingel
147, 2806 CT Gouda voor het aanleggen van een fietspad en watergang;
Verzetslaan 1, 2806 MK Gouda
voor open bemaling ten behoeve
van grondwerk bouwput.
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 van het Besluit lozen
buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

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.
Bakker, R.J. / Geboren: 08-071998 / Moordrechtse Verlaat 14 /
Datum vertrek: 05-11-2015;
El Abbassi, A. / Geboren: 01-031981 / Wilhelmina van Pruisenlaan
67 / Datum vertrek: 24-11-2015;
Benjamins, R. / Geboren: 28-111973 / Veenzoom 189 / Datum vertrek: 24-11-2015;
Mujambo, L. / Geboren: 09-091982 / Fluwelensingel 35 / Datum

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.

WerkplaatsGouda:
Oprichting Stichting
GoudApot
Het college van B en W heeft op 15
december het volgende besluit genomen:
Inwoners richten een stichting op
die het geld voor stadsinitiatieven
van de gemeente gaat beheren.
Bij GoudApot gaan inwoners zelf
subsidieaanvragen beoordelen en
niet langer de gemeente. Aanvragen kunnen straks via de website
www.goudapot.nl gedaan worden
waar ook de criteria staan. Begin
2016 zal de stichting officieel van
start gaan.

Wijziging mandatenbesluit
Burgemeester en wethouders van
Gouda hebben in de vergadering
van 15 december 2015 een wijziging van het mandatenbesluit 2012
deel A en C en het Vakantiemandaat vastgesteld. De wijzigingen
treden op 1 januari 2016 in werking,
het Vakantiemandaat treedt een
dag na bekendmaking in werking.
De besluiten liggen ter inzage bij
de directie Dienstverlening, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Voorts heeft de directeur Maatschappelijke ondersteuning ondermandaat verleend aan de Programmamanager Jeugd. Dit mandaat
treedt op 1 januari 2016 in werking.

Subsidieplafonds stedelijke vernieuwing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3 lid 1 van de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 2011
de volgende subsidieplafonds hebben vastgesteld:
• 194.777 euro voor de regeling
‘restaureren van gemeentelijke monumenten’;
• 68.070 euro voor de regeling ‘cre-
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eren van woningen boven winkels’;
• 35.000 euro voor de regeling ‘verbeteren van de esthetische kwaliteit van winkelpuien’;
• 5.000 euro voor de regeling ‘gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen’.
De subsidieplafonds gelden vanaf de dag na de bekendmaking tot
en met 31 december 2016. De verdeling van de subsidie vindt plaats
op volgorde van binnenkomst aanvraag.

Uitvoringsbesluite
Parkeren
Het college van B en W heeft op 10
november 2015 het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012, het
Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 en Verordening parkeerbelastingen en de Adressenlijst
artikel 7C Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2012 vastgesteld.
De besluiten treden in werking op
1 januari 2016. Kijk voor de volledige regelingen op www.overheid.
nl, www.bsgr.nl of kom de regelingen (digitaal) inzien in het Huis van
de Stad.

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning
verleend aan:
Hoogvliet, voor verkoop van vis en
visproducten gedurende de periode 2 januari tot en met 31 december 2016 wekelijks op woensdag
en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00
uur. Locatie Nieuwe Gouwe Oostzijde 2d naast Hoogvliet (verzonden op 10 december 2015).
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).

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

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Exploitatievergunning

van een horeca-inrichting (verzonden 17 december 2015).

De exploitatievergunningen zijn
verleend door de burgemeester
aan:
Wokamor, Achter de Waag 5 voor
het uitoefenen van een horeca-inrichting (verzonden 16 december
2015).

U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Doppio Espresso, locatie Sint Anthoniestraat 1 voor het uitoefenen

De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

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.

