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Voor iedereen een Veilig Thuis
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselĳk Geweld (SHG) werken sinds 1 januari samen onder
één dak met een nieuwe naam: Veilig Thuis. De samenwerking betekent een versterking van de aanpak tegen huiselĳk geweld en
kindermishandeling.
Willemijn Tholen van Veilig Thuis:
“Huiselijk geweld komt helaas
veel voor in Nederland. Het is
zelfs de meest voorkomende
vorm van geweld. Lang niet iedereen die met huiselijk geweld
of kindermishandeling te maken
heeft zoekt hulp. Vaak uit angst
voor wat er gaat gebeuren. Dat
is jammer, want geweld stopt niet
vanzelf. ”

Goudse markt
genomineerd
voor Beste Markt
De zaterdagmarkt in Gouda is genomineerd voor de titel ‘Beste
Markt van Nederland 2015’. Gouda is genomineerd in de categorie
grote markten (meer dan 50 ondernemers). De jury maakt de winnaars op 10 maart bekend.

Advies
Veilig Thuis geeft advies wat iemand kan doen als er sprake
is van huiselijk geweld of kindermishandeling en organiseert zo nodig hulp. “Als je ons belt betekent
dat niet meteen dat je bij je partner
weg moet of dat we de kinderen
weg halen. Wij doorbreken onveilige situaties en zetten de mensen
in beweging. Dat kan de situatie al
verbeteren.”

Zorgvragen
Voor alle zorgvragen moet een oplossing te vinden zijn via de reguliere weg. Toch kan het zijn dat in
de opgezette structuur een zogeheten weeffout zit: dat een inwoner tussen wal en schip kan vallen,
wat niet de bedoeling is. Om dit te
voorkomen heeft de gemeente tij-

Woensdagavond 21 januari worden o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende raadsbijeenkomst
• Bespreking: Memo
‘Zorgmarinier’
• IVB: analyse en doelstellingen

In contact met het college

In Gouda is met ingang van dit jaar tĳdelĳk een zorgmarinier actief.
De taak van de zorgmarinier is om vastgelopen urgente zaken rondom de zorg op te lossen.
Gemeenten hebben meer zorgen ondersteuningstaken gekregen.
Om dit in goede banen te leiden, is
er een sociaal team voor jeugd en
volwassenen in de buurt, en in het
Huis van de Stad is er een loket voor
WMO en Werk & Inkomen.

Vanavond in de
gemeenteraad

Meer weten?
Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 2000. Iedereen
kan bellen, jong of oud, slachtoffer, pleger of bezorgde omstander. Kijk voor meer informatie op
www.veiligthuishollandsmidden.nl

Gouda heeft tijdelijk
een zorgmarinier
delijk een zorgmarinier aangesteld.
Zorgmarinier
De zorgmarinier is aangesteld voor
de eerste drie maanden van 2015.
De periode kan verlengd worden
mocht dat nodig zijn. In eerste instantie is de zorgmarinier er voor de
inwoners, maar het kan ook zijn dat
medewerkers van het sociaal team
contact opnemen met de zorgmarinier om een kwestie voor te leggen.

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.
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 9 februari tussen 17.00
en 18.00 uur. Ga naar www.gouda.
nl/collegespreekuur voor meer informatie en aanmelden.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere de
volgende bijeenkomst op de agenda staan:
22 jan. Opening van ministad
MaGoudadam
De
Meander:
burgemeester Schoenmaker
24 jan. Lustrum 70 jaar scouting
Jan van Hoof (wethouder Werger)
29 jan.
Netwerkbijeenkomst
verkeersveiligheidambassadeurs:
wethouder Niezen
29 jan.
Bijeenkomst Innovatieplatform: wethouder De Laat
29 jan.
Aftrap start woningver-

koop Westergouwe: wethouders
Tetteroo en De Laat
4 feb.
Kansen in de Bouw
VNO NCW Rijngouwe: wethouder
De Laat
College Ontmoet
Op 27 januari staat een collegebezoek aan Vluchtelingenwerken
Kwintes-vrouwenopvang gepland.
Twitter spreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid
en Verkeer)? Op woensdag 11 februari kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen en
@LauraWerger. Gebruik tijdens uw
vragen #twGouda.
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De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op woensdag 28 januari 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
e-mail: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst
Opening 20.00 uur
Verkenning:
Bestemmingsplan Woonwagenlocatie Eerste
Moordrechtse Tiendeweg
Aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg (EMT) is een woonwagenlocatie gesitueerd. Eerder is door
de raad de beleidsmemo Woonwagens vastgesteld, waarin is besloten de bestaande knelpunten
op woonwagenlocaties op te gaan
lossen. In dit kader is voor de EMT
een project gestart om de situatie
op de locatie te normaliseren. Om
het plan uit te voeren is bestemmingsplan woonwagenlocatie EMT
opgesteld. Door het vaststellen van
het plan wordt het normalisatieplan
juridisch verankerd.
Verkenning + debat: Verklaring
van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Centrum Korte
Akkeren Herenstraat
Op 3 juli 2014 heeft Vink Ontwikkeling B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor
het bouwen van het Centrum Korte Akkeren, bestaande uit 18 appartementen, 12 woningen en een
buurtservicecentrum aan de Herenstraat en de Walvisstraat. De
aanvraag wijkt af van het gelden-

de bestemmingsplan Korte Akkeren. Daarom moet voordat de omgevingsvergunning verleend kan
worden,op grond van het Besluit
omgevingsrecht, de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De ontwerpomgevingsvergunning heeft van
23 oktober tot en met 3 december
2014 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswij-

Meer informatie
Kijk voor meer info en contactgegevens op de website
www.gouda.nl/zorgmarinier.

zen ingediend.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze raadsbijeenkomsten aanwezig te zijn.
Indien men zich voor woensdag
28 januari 12.00 uur meldt bij de
griffie, kan men aan tafel plaatsnemen en de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Op 4 februari komt de raad bijeen
voor een voorbereidende raadsbijeenkomst.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 13 januari onder meer het volgende besluit genomen:
Bezuinigingen op dagelĳks onderhoud worden zichtbaar in de
stad
De gemeente moet verder bezuinigen en ook op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Nadat in 2012 het onderhoudsniveau
van wegen al is verlaagd, gaat dit
nu ook op groenonderhoud gebeuren. Sierheesters en (blok)hagen
worden vanaf nu minder gesnoeid
en dode planten minder vervangen.
Hierdoor wordt het beeld rommeliger en kan onkruid makkelijker
groeien. De gemeente stopt ook
met het plaatsen van bloembakken
in het winkelgebied.
Het Hertenkamp bij de Sportlaan/
Krugerlaan en de Volière bij het
Van Bergen IJzendoornpark, zijn

de laatste dierenvoorzieningen die
nog door de gemeente worden onderhouden. Dierverzorging is arbeidsintensief en geen gemeentelijke kerntaak. Met bewoners van
omliggende flats en kinderboerderij zal worden onderzocht of in
standhouding met vrijwilligers mogelijk is. Mocht dit niet lukken, dan
zal voor de herten gekeken worden
naar herplaatsing elders en voor de
vogels naar professionele of particuliere liefhebbers.

Werk aan de weg
Een overzicht van de wegwerkzaamheden en wegafsluitingen in
en rondom de gemeente Gouda:
Zoutmansweg - Reeuwĳk
Afgesloten voor alle verkeer tot
3 april.
Binnenstad
Peperstraat
Afgesloten op 10 februari van 8.00
t/m 13.00 uur tussen de Veerstal en
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de Korte Raam.
Turfsingel
Afgesloten tussen de Veerstraat en
de Kerkhoflaan tot 13 februari.
Goudse Poort
Burg. van Reenensingel
Afgesloten t/m 6 februari op de
splitsing met de Stavorenweg.
Goverwelle
Vinkeveldpoldersingel
Afgesloten op 30 januari tussen
7.00 en 12.00 uur, vanwege het opstellen van een hijskraan bij nummer 15.
Noord
Graaf Florisweg
Afgesloten van 26 januari t/m 20
maart tussen de Tunnelhof en de P.C.
Bothstraat. Dit vanwege vervangen riool en herinrichten van de weg.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Nieuwe Parkerf 16 en 17, het realiseren van twee woonwagenstandplaatsen met berging (09-012015);
Abel Tasmanlaan 31, het aanbrengen van een onderheid terras
en hekwerk en het kappen van 2
bomen (31-12-2014);
Anna Hoeve 29, het kappen van
een boom (07-01-2015);
Beemdgras 108, het kappen van
een kastanjeboom (11-01-2015);
Ĳssellaan 61, het realiseren van
een dakterras op de schuur (0701-2015);
Prunuslaan 31, het kappen van
een boom (06-01-2015);
Regentesseplantsoen 47, het
kappen van een boom (07-012015);
Regulierenhof 3, het vervangen
van kozijnen van een monumentaal

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u vinden op www.gouda.nl/college.

pand (05-01-2015);
Schoonhovenseweg 2, het plaatsen van reclame (22-12-2014);
Stationsplein 17, het intern verbouwen van een pand en handelen in strijd met bestemmingsplan
(30-12-2014);
Stavorenweg 2, het plaatsen van
een reclamezuil en het aanbrengen
van gevelreclame (06-01-2015);
van Baerlestraat 2, het plaatsen
van een tuinhuisje in de voortuin/
zijtuin (31-12-2014).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Antwerpseweg 2, het versterken
van de stalen dakconstructie (0801-2015);
Burgemeester van Reenensingel 117, het vervangen van bestaande reclame en plaatsen van
nieuwe reclame (08-01-2015);
Karekietstraat 35, het vergroten
van de badkamer dmv een uitbouw
op het balkon aan de achterzijde
(14-01-2015);
Klein Amerika 20, het plaatsen
van visualisatie aan de gevel (1401-2015);
Lange Dwarsstraat 22, het vergroten van een serre en samenvoegen van 2 panden
(14-01-2015);
Onder de Boompjes 60, het aanleggen van een in/uitrit (12-012015);
Sacharovstraat 19, het plaatsen
van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (06-01-2015);
Sluisdĳk 15, het realiseren van
grotconstructie, kiosk, bruggetjes
en decoratie (08-01-2015);
Stavorenweg 2, het plaatsen van
een reclamezuil en het aanbrengen
van gevelreclame (14-01-2015);

Besluitvormende raadsvergadering
• Bestemmingsplan Binnenstad West
• Startnotitie Woonvisie Gouda 2015-2019
• Verordening Huisvesting onderwijs
• Aanbesteding Accountantscontrole (evt besloten)
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.

Ophogen
Fugalaan
De Fugalaan is erg verzakt.
Daarom wordt deze laan, een
deel van de Voorwillenseweg en
het Westmolenpad opgehoogd.
Gelĳktĳdig wordt ook het hemelwaterriool vernieuwd.
Afsluiting
In verband met de werkzaamheden
wordt de Fugalaan in fases afgesloten van woensdag 21 januari tot
april. Kijk voor meer informatie en
een actuele planning op de website
www.gouda.nl/fugalaan.

Bekendmakingen
Vuurdoornlaan 12, het maken van
een dakdoorvoer voor afzuigkap en
plaatsen van motor op dak (12-012015);
Lange Dwarsstraat 22, het vergroten van een serre en samenvoegen van 2 panden (14-01-2015).
Verlenging beslistermĳn
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders delen mee, dat zij de beslistermijn van
de volgende omgevingsvergunningen hebben verlengd:
Gloucesterstraat 4, het plaatsen van een vlaggenmast hoek
Solingen/Kongsbergstraat (14-012015).
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.

Ondermandatenbesluit Veiligheid en
Wijken
Vanaf 22 januari 2015 ligt bij de
publieksbalie van het Huis van
de Stad, Burg. Jamessingel 1 te
Gouda, voor een ieder het ‘Ondermandatenbesluit afdeling Veiligheid en Wijken 2015’, ter inzage. Dit besluit regelt in welke
zaken het hoofd van de afdeling
Veiligheid en Wijken ondermandaat heeft verleend aan de coordinator bijzondere wetten om
namens burgemeester en wethouders en de burgemeester besluiten over de uitvoering van de
Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 te nemen en
verkeersregelaars aan te stellen.

Vervolg op
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Gemeente Gouda
Bekendmakingen 21 januari 2015

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Het Ondermandatenbesluit afdeling Veiligheid en Wijken van
24 januari 2012 is ingetrokken.
Dit ondermandatenbesluit treedt
op 22 januari 2015 in werking en
werkt terug t/m 1 januari 2015.

Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders
hebben op 13 januari 2015 besloten tot:
Het wijzigen van de benaming

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-

openbare ruimte: Vliehorst in
Vliehors,
Het intrekken van de benaming
openbare ruimte: Wiardi Beckmanstraat,
Het vaststellen van de benamingen openbare ruimte: Anne
Frankplantsoen, Veenweidepad
en Veenweidetunnel.

Verleende
ventvergunning
Burgemeester en wethouders
hebben een ventvergunning verleend aan:
De heer Van Es voor het venten
met consumptie-ijs gedurende de
periode 1 januari 2015 tot en met

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
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30 december 2015. (verzonden
op 15 januari 2015)

Burgemeester en wethouders van
Gouda,

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,
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.

