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Gemeente Gouda

Beste Gouwenaars,
Het jaar 2018 is voorbij en 2019 is ruim een week oud. Graag
maak ik van deze gelegenheid gebruik u alle goeds toe te
wensen in het nieuwe jaar voor u en uw gezin, familie, vrienden
en kennissen.
Voor mijzelf wordt 2019 een bijzonder jaar. Na zes jaar verlaat
ik Gouda als burgemeester en
ga ik met ingang van 15 januari
aan de slag als bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan
Asielzoekers. Een totaal andere
uitdaging waar ik, met alle ervaring die ik als burgemeester
heb opgedaan, verwacht een
goede bijdrage te kunnen leveren.
Ik kijk terug op zes prachtige
jaren hier in Gouda. Mooi om
mee te maken in Gouda waren
vooral de landelijke intocht van
Sinterklaas in 2014, de Tour
de France in 2015 en het Roze
Jaar in 2018. En ik heb erg
genoten van onze jaarlijks terugkerende traditie: Gouda bij
Kaarslicht. Trots ben ik ook op
de daling in het aantal woninginbraken die de afgelopen ja-
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ren is ingezet. Daar heeft de gemeente samen met de partners
en inwoners hard aan gewerkt en
ik vertrouw erop dat deze trend
zich door blijft zetten.
Maar vooral denk ik met grote warmte terug aan mijn vele
mooie ontmoetingen met kleur-

Op woensdag 16 en maandag 21
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 griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst 16 januari
Raadszaal
Opening: 20.00 uur
Verkenning: Buurtservicecentrum
Lekkenburg
In het pand van de gemeente aan
de Lekkenburg 1 was de bibliotheek
Bloemendaal gevestigd dat sinds
2014 leeg staat. Kwadraat wil er nu
graag een buurtservicecentrum openen. Om de vestiging hiervan mogelijk te maken is een verbouwing
noodzakelijk. Het reeds beschikbare investeringskrediet is echter niet
toereikend om de verbouwing te
financieren. Aangezien dit het natuurlijke moment is om Lekkenburg
1 toe te voegen aan het verduurzamingsprogramma gemeentelijk
vastgoed wordt de raad voorgesteld
het nieuwe krediet te verhogen en
te openen. Aangezien de aanbesteding nog moet plaatsvinden zijn de
bedragen die hiermee gemoeid zijn
geheim, tot dat de aanbesteding
voor de verbouwing rond is.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
16 januari, 12.00 uur meldt bij de
griffie kan men inspreken op het onderwerp en daarmee de raadsleden
van informatie voorzien.
Bespreking: Turfmarktkerk
Bespreking situatie locatie Turfmarktkerk, mede naar aanleiding
van de uitspraak van de rechter en
de raadsmemo.

Dank voor deze mooie tijd.
Gouda heeft een vast plekje in
mijn hart verworven!
Hartelijke groet,
Milo Schoenmaker

Vanaf half januari worden fietswrakken en weesfietsen
(langdurige gestalde fietsen) rondom het NS-station en het begin
van de Kleiweg (Regentesseplantsoen) weggehaald en afgevoerd.
Hierdoor komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die nu nog
op straat staan. Heeft u een fiets in een van de stallingen staan
die u lang niet heeft gebruikt? Haal die dan snel weg, anders doet
de gemeente dat.
Fout geparkeerd?
Geparkeerde fietsen die in de
parkeerverbod zones staan,
worden afgevoerd naar het
fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de fiets
gedurende 4 weken opgehaald
worden tegen betaling van € 30.
Wordt de fiets niet binnen deze
termijn opgehaald, dan wordt
de gemeente eigenaar van de
fiets.
Fout geparkeerde scooters en
bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het
kenteken.

parkeren bij station Gouda en
de begin van de Kleiweg mogen alleen nog in de stallingen
en de daarvoor bestemde parkeervakken;
- Geparkeerde fietsen die binnen de verbodzones op straat
staan, worden afgevoerd naar
het fietsdepot;

- Geparkeerde
scooters
en
bromfietsen kunnen een bekeuring krijgen op basis van het
kenteken;
- Fietsen en scooters/bromfietsen mogen maximaal 2 weken
onafgebroken in de stallingen
en parkeervakken staan bij
het station en de stalling Regentesseplantsoen (begin van
de Kleiweg). Daarna heeft de
eigenaar dan nog 2 dagen om
zijn fiets of scooter/bromfiets
weg te halen. Anders voert de
gemeente de fiets af naar het
fietsdepot of wordt er een bekeuring gegeven.
Fiets kwijt?
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/fietsdepot

Nieuwe parkeerspelregels
Vanaf januari gelden de volgende parkeerspelregels:
- Fiets-, bromfiets- en scooter-
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De gemeenteraad
maakt bekend

rijke Gouwenaars. Wat een
energie en betrokkenheid heb
ik in die zes jaar voorbij zien
komen. Zonder al die betrokken Gouwenaars en vrijwilligers had Gouda er anders
uitgezien.

Opschoonactie fietswrakken
en weesfietsen van start

Tel. 14 0182

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting

Voorbereidende raadsbijeenkomst 21 januari
Raadszaal
Opening: 20.00 uur
Bespreking: Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Deze bespreking is een vervolg op
de informatieve bijeenkomst van 14
november 2018.
Thema’s die aan bod komen: ervaringen IHP tot nu toe, methodiek,
duurzaamheid en financiën/financiering.
Het besluitvormingstraject (verkenning, debat en besluitvorming) zal
later plaatsvinden. Belangstellenden
worden van harte uitgenodigd om bij
deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op 23 januari is er een verkennende
raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg
Afgesloten tot 19 januari 17.00 uur
i.v.m. asfaltwerkzaamheden.
Binnenstad
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten van 19 januari t/m 28
februari, i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Doelenbrug

gemeente@gouda.nl

Afgesloten voor vrachtverkeer t/m
31 maart.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.

Omgevingsvergunningen
regulier
Verleende vergunningen
Burgemeester
Martenssingel
103, het planologisch mogelijk
maken van een dubbele woonlaag
(voormalige garage) (28-12-2018).
Verlenging beslistermijn
Karnemelksloot 20e, het kappen
van een boom (27-12-2018);
Lange Groenendaal 100, het
uitvoeren van herstelwerkzaamheden, gemeentelijk monument
(21-12-2018);
Lange Tiendeweg 96 en Geuzenstraat 3a, het realiseren van
een appartement op de begane
grond, gemeentelijk monument
(21-12-2018).
Geweigerde vergunningen
Karnemelksloot 80 en 82, het
verbouwen van de bedrijfsruimtes
(19-12-2018).

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.

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Makhoukh, O. / Geboren: 11-121984 / Stresemannpad 2 / Datum
vertrek: 05-11-2018
Makhoukh, S. / Geboren: 02-092013 / Stresemannpad 2 / Datum
vertrek: 05-11-2018
Makhoukh, R. / Geboren: 06-092016 / Stresemannpad 2 / Datum
vertrek: 05-11-2018
Laassiba, K. / Geboren: 23-091986 / Stresemannpad 2 / Datum
vertrek: 05-11-2018
Piris, P.J. / Geboren: 12-10-1987
/ Walmolenerf 62 / Datum vertrek:
29-11-2018
Hitipeuw, R.M.O.J. / Geboren:
10-08-1981 / Nieuwe Parkerf 13 /
Datum vertrek: 29-11-2018
van Kleef, D. / Geboren: 24-041989 / Kattensingel 45 / Datum
vertrek: 29-11-2018
Sawańczuk, B.R. / Geboren: 2908-1978 / Karekietstraat 17 / Datum vertrek: 03-12-2018
Jansen, R. / Geboren: 18-011987 / Gouderaksedijk 33 4 / Datum vertrek: 03-12-2018
Ateș I. / Geboren: 05-04-1979 /
Tristanstraat 53 / Datum vertrek:
10-12-2018
de Haay, J. / Geboren: 19-061991 / Kleiweg 85 / Datum vertrek: 10-12-2018
Górka, A. / Geboren: 28-05-1997
/ Oranjehofje 2 / Datum vertrek:
10-12-2018
Mohamed Abdulkader Mohamoud / Geboren: 10-04-1987 /
Merlijnstraat 48 / Datum vertrek:
1-12-2018
Harrass, L. / Geboren: 02-101995 / Merlijnstraat 48 / Datum
vertrek: 11-12-2018
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3 december 2018 de wijzigingen
van de beleidsregels parttime
ondernemen met een uitkering
vastgesteld. De beleidsregels zijn
per donderdag 13 december bekendgemaakt en zijn te vinden via:
www.officielebekendmakingen.nl.

Kennisgeving besluit
intrekken maatwerkvoorschriften Brandweer
Hollands Midden
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
besluit is genomen om maatwerkvoorschriften in te trekken van de
Brandweer Hollands Midden, post
Gouda, op de locatie Keerkring 12
in Gouda. Het betreft het verzoek
om intrekken van voorschriften die
betrekking hebben op het monitoren van de grondwaterkwaliteit
nabij de olie-benzineafscheider. De
olie-benzineafscheider is gestort in
een betonplaat en het lage gebruik
van de wasplaats betekent dat het
risico op het ontstaan van een verontreiniging voldoende is afgenomen. Het opleggen van maatwerkvoorschriften ter bescherming van
het milieu is hierdoor niet langer
nodig. De procedure heeft het kenmerk 2018298941. Het besluit is
verzonden op 20 december 2018.

Verlenging beleidsregels
parttime ondernemen

Bezwaar
Als u vragen heeft over dit besluit,
dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 - 54
50 000. In het algemeen blijkt dat
met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken
is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk
ook meteen een bezwaarschrift
indienen. Als u een bezwaarschrift
wilt indienen, doe dat dan binnen
de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de
dag na verzending van het besluit.

De beleidsregels parttime ondernemen met een uitkering zijn
verlengd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op

Het adres voor het indienen van
bezwaar is het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda (Postbus 1086,

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).
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2800 BB Gouda).
Zet in uw bezwaarschrift ten minste:
- Uw naam en adres.
- De datum van uw bezwaarschrift.
- Het nummer van het besluit. U
kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen.
- De reden waarom u het niet eens
bent met dit besluit.
- Uw handtekening.
Het verzoek is om een kopie van
het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te
vermelden. U kunt het bezwaarschrift ook per e-mail indienen als
het bezwaarschrift is voorzien van
uw (ingescande) handtekening. Bij
uw mail doet u het bezwaarschrift
als bijlage. De bijlage moet de hierboven genoemde gegevens bevatten. U kunt uw e-mail richten aan:
gemeente@gouda.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het
besluit niet op.
Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen
zo zwaar wegen dat u de beslissing
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid
om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH
Den Haag). U kunt ook digitaal een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
Kijk op de website http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht voor
meer informatie over het digitaal
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.
Aan de behandeling van een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Vervolg op
gemeentepagina 2
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Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

Wet milieubeheer
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
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van de activiteiten.
Cheese Experience Gouda, Agnietenstraat 21, het starten van een thematische attractie (kaas) met horeca.
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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

De burgemeester
maakt bekend
Voorlopige evenementenkalender 2019
De burgemeester heeft de voorlopige evenementenkalender voor
2019 vastgesteld. Deze voorlopige evenementenkalender is
samengesteld op basis van de
door evenementenorganisatoren
aangegeven voorkeursdata voor

hun evenementen. Belanghebbenden kunnen tot 23 januari 2019
hun zienswijze op de voorlopige
evenementenkalender
kenbaar
maken. Voor 1 maart 2019 zal de
evenementenkalender
worden
vastgesteld door de burgemeester.
In afwijking van de voorgaande
jaren is de voorlopige evenementenkalender enkel te raadplegen
via de website van de gemeente Gouda, www.gouda.nl. Naar
aanleiding van de reacties op de
evenementenkalender afgelopen

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

jaren zijn alle aangemelde evenementen, dus zowel grote als kleine
evenementen, opgenomen op de
voorlopige evenementenkalender.
De evenementenkalender heeft
geen limitatief karakter, dat wil
zeggen dat het niet zo is dat er
geen andere evenementen kunnen
plaatsvinden dan de evenementen
die op deze kalender zijn vermeld.
Evenementen die na vaststelling
van de (voorlopige) evenementenkalender aangemeld of aangevraagd worden, zullen wat betreft
datum, locatie en uitstraling bin-

nen deze kalender moeten passen. Reeds aangemelde en op de
evenementenkalender vermelde
evenementen hebben voorrang.
Voor informatie of vragen naar
aanleiding van deze publicatie of
de voorlopige evenementenkalender kunt u contact opnemen met
het team Bijzondere wetten via tel.
14 0182.

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

