Gemeente Gouda
Nieuws 5 augustus 2015

Beursvloer voor ambitieuze
ondernemers: Grow!
Ben je al een tĳdje ondernemer
en wil je doorgroeien? Of meer
weten over bĳvoorbeeld ondernemen en social media of acquisitie? Kom dan op 7 september
naar Grow!, de beursvloer voor
ambitieuze ondernemers in het
Huis van de Stad.
Samen met Gouda Onderneemt!
(diverse ondernemersverenigingen) en Contact Jonge Bedrijven
organiseert de Gemeente Gouda
vanaf 19.00 uur deze bijeenkomst
om bedrijven te helpen hun succes te vergroten.
Programma
Massimo Gagliotti verzorgt deze
avond een presentatie over ondernemen en de digitale wereld. Hij is
co-founder van Local Internet en
ziet het als zijn missie om bedrijven te helpen meer uit hun online
marketingactiviteiten te halen.
Aansluitend is er de Beursvloer in
de hal van het Huis van de Stad.
Hier vind je informatie om je kennis te vergroten en leg je contacten om een netwerk op te bouwen.
Je kunt deelnemen aan diverse
mini-workshops over onder ande-

re: ‘hoe geef ik een goede personal pitch?‘, ‘wie is mijn doelgroep?
‘ of ‘maak ik optimaal gebruik van
social media?’
Je kunt imagoadvies krijgen en een
APK voor jouw website. De KvK is
aanwezig met de Groeiscan en er
zijn vertegenwoordigers aanwezig
van de ABN AMRO en de Rabobank
waar je vragen aan kunt stellen.

Een beroepsfotograaf maakt foto’s voor je LinkedIn-profiel en
er is een Vraag en Aanbodwand
waarop jij je vraag kunt plaatsen of
kunt aanbieden iemand anders te
helpen. Ook vind je hier informatie over de diverse ondernemersnetwerken uit de regio, die je kunnen helpen het juiste netwerk op
te bouwen.

Aanmelden
Ben jij een ambitieuze ondernemer? Meld je dan aan voor Grow!
op www.GrowGouda.nl.

Voorzitter benoemd voor
twee nieuwe Goudse raden

Beginnende ondernemers
Voor wie overweegt ondernemer
te worden of net is begonnen,
organiseren we in het voorjaar
van 2016 weer de Startersavond.
Hier krijg je informatie over onder
andere waar je rekening mee moet
houden als je een bedrijf begint,
de administratie gaat bijhouden
en met de belastingdienst te
maken krijgt.

Het Goudse college heeft mevrouw Huisman – Mak benoemd
als voorzitter voor de nieuwe
Goudse adviesraad sociaal
domein en de nieuwe Goudse cliëntenraad. De voorzitter
fungeert als bruggenbouwer
tussen beide raden om de samenwerking optimaal vorm te
geven. Zĳ kan daarbĳ voortbouwen op wat de zittende Wmoraad en cliëntenadviesraad de
afgelopen jaren hebben opgebouwd en gepresteerd.

Zomeracademie van start
Kinderen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, krijgen op
de Goudse Zomeracademie hiervoor het spreekwoordelijke duwtje in de rug.
Tijdens de laatste twee weken van
de zomervakantie komen ze iedere
dag bijeen op de Scholengemeenschap de Goudse Waarden.

Mevrouw Huisman – Mak is in deze
functie benoemd vanwege haar
brede ervaring en haar leidinggevende capaciteiten. Haar eerste
opdracht is twee raden in te richten, die nauw met elkaar samenwerken, waarbij de adviesraad zich
meer richt op collegeadvisering
over nieuw beleid en de cliëntenraad op uitvoering van beleid.
Inwoners en cliënten kunnen sinds
eind mei via twee mogelijkheden
adviseren over het gehele sociale domein. Dit kan via de Goudse
Adviesraad Sociaal Domein en de
Goudse Cliëntenraad. Het gaat om
gevraagd en ongevraagd advies
over gemeentelijke beleidszaken

Wethouder Rogier Tetteroo opent
maandag 10 augustus de Academie. Daarna gaan 26 kinderen van
16 verschillende scholen dagelijks
van start met taal en rekenen in de
ochtend en educatieve activiteiten
in de middag.

Gemeente Gouda
De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
De gemeenteraad is met zomerreces. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 9 september.
Gemeentelĳk Rioleringsplan
Gouda 2014-2018
De gemeenteraad heeft op 8 juli
2015 het Gemeentelijk Rioleringsplan Gouda 2014 - 2018 (GRP)

vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op het onderhoud en het (financiële) beheer van de gemeentelijke riolering. Het GRP is geldig
tot en met 31 december 2018.
Kijk voor de volledige regeling op
www.gouda.nl/terinzage of kom
de regeling (digitaal) inzien in het
Huis van de Stad.

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Werk aan de weg
Binnenstad
Spoortunnel
De tunnel tussen het Kleiwegplein en het Burgemeester Jamesplein is afgesloten. Voor auto’s
geldt de afsluiting t/m 14 augustus. Voor fietsers t/m 24 augustus. Zij kunnen gebruik maken van
de fietstunnel bij de Van Henegouwestraat.Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik
blijven maken van de Spoortunnel.
Lage Gouwe
• Afgesloten tussen de Wijdstraat
en Achter de Vismarkt op 17 en
19 augustus.
• Afgesloten tussen Achter de
Vismarkt en de Lange Groenen-

daal op 20 en 21 augustus.
• Afgesloten tussen de Lange
Groenendaal en de Turfmarkt,
van 25 tot en met 28 augustus.
Achter de Vismarkt
Afgesloten op 14 augustus van
12.00 tot 16.00 uur.
Turfmarkt
Afgesloten tussen de Naaierstraat
en de Lage Gouwe op 7 augustus
van 11.30 tot 18.00 uur.
Wilhelminastraat
Afgesloten tussen de Paradijs en
de Speldenmakerssteeg op 17 augustus van 07.00 tot 16.00 uur.
Goudse Poort
Burg. van Reenensingel

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-

Afgesloten op de splitsing met de
Tielweg van 10 augustus tot en
met 25 september.
Korte Akkeren
Herenstraat
Afgesloten tussen de Walvisstraat
en de Prins Hendrikstraat van 17
augustus tot en met 28 augustus.
Noord
Thorbeckelaan
• Afgesloten tussen de Bodegraafsestraatweg en het van
Hogendorpplein van 10 augustus t/m 25 september.
• Afgesloten tussen de Johan
de Wittlaan en de Bodegraafsestraatweg van 10 augustus
tot en met 2 oktober.
Oost
Sportlaan
Afgesloten t/m 4 september tussen de Bernadottelaan en de Rutgersstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Kuiperstraat e.o., het aanleggen en vervangen van riolering
(17-07-2015);
Lange Tiendeweg/Zeugstraat/
Jeruzalemstraat, het herplaatsen
van een leuning op een nieuwe
brug en kade (15-06-2015);
Nieuwehaven 22 en Kleiwegstraat 20, het splitsen van bestaande dubbele bovenwoning in
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2 appartementen
(23-07-2015);
Parelmoervlinderstraat, Vuurvlinderstraat en Middenwillensweg, het bouwen van 44 woningen en 26 bergingen (22-07-2015);
Constantĳn Huygensstraat 123,
het veranderen van een oprit
(21-07-2015);
Gouderaksedĳk 7, het verbouwen en renoveren van een boerderij tot woonboerderij met garage (20-07-2015);
Karnemelksloot 122, 124 en 126,
het verbouwen van kamers tot
zelfstandig wonen (23-07-2015);
Winterdĳk, het vervangen van
gevelkozijnen en panelen
(24-07-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende omgevingsvergunningen
Locatie rondom sluizencomplex,
het herinrichten van de Julianasluissluisterreinen (27-07-2015);
Hoogstraat 19, het samenvoegen
van winkelruimten en gevel aanpassing (15-07-2015);
Peperstraat 52, het toevoegen van
een extra bouwlaag (28-07-2015).
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.

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

Noodkap
Op het volgende adres is door de
gemeente noodkap uitgevoerd:
Nabĳ Kamperfoelielaan/
Bloemendaalseweg.

en uitvoeringszaken. De Goudse
Adviesraad gaat aanvullend een
netwerk vormen van betrokken instellingen, die zij raadpleegt.
Wĳziging door nieuwe
gemeentetaken
Deze verandering komt doordat sinds dit jaar de gemeente
taken uitvoert op het gebied van
jeugdhulp, participatie en de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Voorheen adviseerden de
Wmo-raad en Cliëntenadviesraad
over een beperkt deel van het
sociaal domein.
Volg
@GemeenteGouda
op Twitter.
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.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

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

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Evenementen
vergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Bureau De Kermisgids voor het
houden van de kermis op de Markt
op de volgende data en tijden:
Dinsdag 22 september 2015 van
16.00 uur tot 23.00 uur;
Woensdag 23 september 2015
van 13.00 uur tot 23.00 uur;
Donderdag 24 september 2015
van 13.00 uur tot 23.00 uur;
Vrijdag 25 september 2015 van
13.00 uur tot 24.00 uur;
Zaterdag 26 september 2015 van
12.00 uur tot 24.00 uur;
Zondag 27 september 2015 van
13.00 uur tot 21.00 uur.
Vergunning verleend op 30 juli 2015.
Verzenddatum vergunning 30 juli
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).

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Houtmansgracht, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Het verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 5 augustus 2015 tot en met 15
september 2015. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

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.

