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Nieuws
4 oktober 2017

Gemeente Gouda

Expositie ‘Dromen’ in
het Huis van de Stad
Het GouwePalet exposeert van 2 t/m 30 oktober in het Huis van
Etalage van de Stad
de Stad. Deze Goudse vereniging van amateurprofessioHuis vanen
de Stad
Burgemeester Jamessingel 1 Gouda
www.gouda.nl/expositie
nele kunstschilders en tekenaars bestaat dit jaar
dertig jaar en
viert
een thematentoonstelling
‘DROMEN’.
2 dat
- 30met
oktober
2017

EXPOSITIE

DROMEN

Gouwe Palet 30 jaar

Laptops voor buurthuis
de Speelwinkel

Vincent van Gogh gebruikte
zijn dromen als inspiratie: “Ik
droom mijn schilderij en schilder mijn droom”, schreef hij
aan zijn broer Theo. Ook de leden van het GouwePalet hebben hun droom of droombeeld
op eigen wijze en met diverse technieken geschilderd. De
werken vertellen ieder een eigen verhaal. Ook wordt er een
fotopresentatie van de expositie ‘GouwePalet schildert Erasmus’ getoond. Deze expositie
was vorig jaar oktober tijdens
‘Zotte Zaterdag’ in de Agnietenkapel te zien.
Expositieruimte
Kom het werk van het GouwePalet t/m 30 oktober gratis bekijken in de expositieruimte op de
begane grond. Dit kan tijdens de
openingstijden van het Huis van
de Stad. Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/expositie.

Waar vind ik het ophaalschema?
Op welke dagen wordt bĳ u in
de straat plastic opgehaald?
Het ophaalschema van plastic en ander (rest)afval kunt u
makkelĳk vinden. Bekĳk de digitale afvalkalender op www.
gouda.nl/afval. Of nog makkelĳker, installeer de Afvalkalender App op uw smartphone.
Dan heeft u altĳd de laatste informatie bĳ de hand. Zoek op
Cyclus Afvalkalender via Google Play (Android) of de App
Store (Apple).

• Vergunning lokale omroep
• Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs (IHP)
• Verordeningen Jeugd en WMO
• Inkoop jeugd WMO 2018
(informatiebijeenkomst)

Sarie Donk van Buurthuis De Speelwinkel ontving vorige
week tien gebruikte, maar nog goed functionerende
laptops van financieel directeur Bart van Lunteren van J.P.
van Eesteren BV.
Tijdens een bezoek van het
college eerder dit jaar, bleek
dat de speelwinkel geen werkende computers meer had.
Burgemeester Schoenmaker
vroeg bij een bezoek aan J.P.
van Eesteren of dit bedrijf hier

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 oktober tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda

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.

misschien iets aan zou kunnen
doen. Dat bleek mogelijk en vorige week werden tien gebruikte laptops overhandigd aan de
Speelwinkel. Binnenkort volgen
weer de eerste computerlessen
voor de buurtbewoners!

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.

Heeft u vragen?
Kijk op www.cyclusnv.nl of bel:
(0182) 54 75 00 op werkdagen
tussen 7.30 en 17.00 uur. U kunt
ook een e-mail sturen: info@cyclusnv.nl.

Woensdagavond 4 oktober
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:
Voorbereidende
raadsbĳeenkomst

In contact met het college

Kleine moeite, groot plezier
Zet uw plastic afval op de inzameldag ’s ochtends op straat,
daardoor is de kans dat vogels, katten en andere beesten
de zakken openscheuren het
kleinst. Woont u in de binnenstad? Zet uw afval dan het einde van de middag op straat, het
afval wordt daar ’s avonds opgehaald. Namens uw buren en de
mensen van Cyclus: bedankt!

Vanavond in de
gemeenteraad

staan:
6 oktober - wethouder Bergman: opening Erfgoeddag
6 oktober - wethouder Dijkstra:
opening Nationale Ouderendag
in GHZ
6 oktober - wethouder Van Gelder: koffieochtend statushouders Verzetsmuseum
9 oktober – college van B en W:
nieuwe inwonersavond
9 oktober – wethouder Bergman: opening jubileum expositie

Goudse fotoclub
10 oktober – burgemeester
Schoenmaker, wethouders Niezen en Van Gelder: leefbaarheidsbijeenkomst Goverwelle
11 oktober – burgemeester
Schoenmaker, hijsen Goudse regenboogvlag
College Ontmoet
Op 10 oktober staat een bezoek
van het college gepland aan de
firma WIJNGO.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op de site www.gouda.nl/
college.
Volg de gemeente op Twitter via
@gemeentegouda of via Facebook: Gemeente Gouda

Leefbaarheidsbijeenkomst Goverwelle
In Gouda werken veel partners samen aan het verbeteren van
de veiligheid en de leefbaarheid. Daarin worden goede resultaten geboekt, maar het kan natuurlĳk altĳd beter. Burgemeester en wethouders van Gouda vinden het belangrĳk van u te horen wat er leeft in uw wĳk. Bewoners van de wĳk Goverwelle
zĳn op 10 oktober van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan
met de gemeente, politie en woningcorporatie maar vooral ook
met elkaar.

Afgelopen week bracht het college een werkbezoek aan de
Jeugdbescherming West. De Jeugdbescherming komt in actie als de
veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd wordt en
speciale expertise nodig is.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Wat houdt de bĳeenkomst in?
Burgemeester Milo Schoenmaker en de wethouders Hilde Niezen (Stedelijke Beheer)
en Jan-Willem van Gelder (Burgerparticipatie) willen graag
van u horen hoe het is gesteld
met de leefbaarheid in uw di-

Tel. 14 0182

recte omgeving. Maar ook
wat daar eventueel aan verbeterd kan worden. Daarin wordt
ook zeker een actieve rol van
de inwoners verwacht. De gemeente, de politie en Mozaïek
Wonen willen samen met u verkennen of uw ideeën realiseer-

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

baar zijn en hoe we u kunnen
ondersteunen.

Inloopspreekuur
in de wijk

Voor wie?
De bijeenkomst is voornamelijk bedoeld voor inwoners uit
de Polderbuurt en de Componistenbuurt. Inwoners uit andere buurten in Goverwelle zijn ook
van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan over hun buurt. U
bent op 10 oktober welkom vanaf 19.45 uur. Dan staat er koffie
en thee voor u klaar. De avond
is om 22.00 uur afgelopen. Locatie: De Irishof, Middenmolenplein 266.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt
op vrijdagmiddag 6 oktober van 13.00 tot 14.00 uur
een inloopspreekuur. Kom
dan gerust langs. Aanmelding vooraf is niet nodig. De
koffie en thee staan klaar.
Adres: Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan 79.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
4 oktober 2017

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 11 oktober a.s. 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)
589197 of griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Bespreking: evaluatie rapport
Regio Midden-Holland
Op 18 september is op de raadledenbijeenkomst Regio MiddenHolland het evaluatierapport over
de gemeenschappelijke regeling
besproken. Naast een beschrijving
en analyse van de gemeenschappelijke regeling over de afgelopen
jaren, bevat het rapport ook een
aantal aanbevelingen over het verbeteren van de samenwerking in
de Regio Midden-Holland.
21.45 uur Debat: verordeningen
Jeugd en WMO (juridisch kader)
Voor een integrale aanpak op het
gebied van Jeugd en WMO is er
één juridisch kader nodig. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om een
nieuwe verordening vast te stellen
die de twee op dit moment geldige
verordeningen voor Jeugd enerzijds en WMO anderzijds vervangen.
Behalve een samenvoeging van
bestaande regelingen is deze
voorgestelde verordening gebaseerd op de nieuwe modelverordening en jurisprudentie, wijzigingen naar aanleiding van het advies
van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein en wijzigingen die
voortkomen uit drie jaar ervaring
met de huidige verordeningen.
Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt: belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij
deze bijeenkomst op de publieke
tribune aanwezig te zijn.
Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Verkenning en debat: Gemeenschappelĳke regeling Groenalliantie
Als gevolg van het uittreden van
de gemeente Alphen per 1 januari
2017 en de provincie Zuid-Holland
per 1 januari 2018 stelt het algemeen bestuur van de Groenalliantie aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling voor
de regeling te wijzigen. Het bestuur heeft daarvoor een wijzigingsbesluit toegestuurd met het
verzoek dit door het college van
burgemeester en wethouders en
door de gemeenteraad te laten
vaststellen. Indien alle betrokken
colleges en raden en gedeputeerde- en provinciale staten het wijzigingsbesluit tijdig vaststellen, kan
deze per 1 januari 2018 in werking
treden.

Gemeente Gouda

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn. Indien men zich
voor 11 oktober, 12 uur 's middags meldt bij de griffie (griffie@
gouda.nl of tel. 0182-589197) kan
men inspreken op het onderwerp
en daarmee de raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Op 18 oktober is er geen raadsbijeenkomst. Op 25 oktober 2017 is
er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Wegonttrekking
Burgemeester en wethouders van
Gouda maken bekend dat zij op
26 september 2017 hebben besloten om op basis van artikel 9
van de Wegenwet een doodlopend weggedeelte van het Van
Bergen IJzendoornpark te onttrekken aan het openbaar verkeer.
Dit besluit is op 4 oktober 2017
bekendgemaakt in de Goudse
Post, het elektronische gemeenteblad en de Staatscourant. Het
besluit ligt vanaf 5 oktober 2017
gedurende zes weken ter inzage
tijdens openingsuren in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, te Gouda. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Groenlust, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats;
Anna van Hensbeeksingel, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Klein Amerika, verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats algemeen.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 5 oktober 2017 t/m
15 november 2017. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg – Zegelvlinderstraat
Het kruispunt is t/m 6 oktober
17.00 uur afgesloten.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.

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 Bouwen 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 (ziens-

Vogelenzang
Afgesloten t/m 12 oktober 16.00
uur.
Paradĳs
Afgesloten van 13 oktober 9.00
uur t/m 23 oktober 16.00 uur.
Korte Akkeren
Eerste E.J. Potgieterstraat
Afgesloten t/m 5 oktober 16.00
uur.
Weidebloemkwartier
Hoefbladstraat
Afgesloten t/m 11 oktober.
Pinksterbloemstraat
Afgesloten t/m 12 oktober.
Boterbloemstraat
Afgesloten t/m 26 oktober.
Ranonkelplantsoen
Afgesloten van 6 oktober t/m 8
november.
Kort Haarlem
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten van 6 oktober 1.00
t/m 9 oktober 16.00 uur, op korte
tijdsintervallen (15-20 min.).
Oost
Dunantsingel
Afgesloten t/m 20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan
en de Nansenstraat.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
De Wadden (plan Westergouwe,
kavel 26), het bouwen van een
woning (26-09-2017);
Achter de Kerk 1, het aanbrengen van anti-klimvoorzieningen,
gemeentelijk monument (18-092017);
Achter de Kerk 8f, het wijzigen
van kleuren van gemeentelijk monument (11-09-2017);
Geraniumstraat 41, het realiseren van een aanbouw aan de
voorzijde (25-09-2017);
Hoge Gouwe 105, het tijdelijk plaatsen van een steiger voor
schilderwerk (21-09-2017);
Markt 46, het plaatsen van gevelreclame (27-09-2017);
Nieuwehaven 163, het plaatsen
van dakramen in zijgevel (25-092017);
Noordelĳk Halfrond 22, het wijzigen van bestemming kantoor in
onderwijs (22-09-2017);
Ruys de Beerenbroucklaan 1,
het dichtmaken van de inpandige
luifel tot studieruimte B-gebouw
(21-09-2017);
Wethouder Venteweg 65, het
verbouwen van de bakkerij tot
woning met kleine winkelruimte
(21-09-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Middenwillenseweg 160 en 162
en Vlinderpad 1 tm 23, het bouwen van 14 koopwoningen Middenwillens Fase 3 bouwnr. 100
t/m 113 (22-09-2017);
Blommesteinsingel
13,
het
plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak (21-09-2017);

Middenmolenlaan 42, het plaatsen van een dakopbouw (21-092017);
Turfmarkt 111, het plaatsen van
2 tuinhuisjes en een overkapping,
rijksmonument (22-09-2017).

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.
Geurts, P.L.M. / Geboren: 03-011997 / Mozartstraat 6 / Datum vertrek: 05-09-2017;
Jansen-van der Ree, A.J.M. /
Geboren: 24-08-1964 / Mozartstraat 6 / Datum vertrek: 05-092017;
Mourid, A. / Geboren: 30-10-1987
/ Uiverplein 26 / Datum vertrek:
05-09-2017;
Lahrach, I. / Geboren: 12-101990 / De Baan 28 / Datum vertrek: 06-09-2017;
Turowska, M.M. / Geboren: 0903-1997 / Stoofkade 21 / Datum
vertrek: 07-09-2017;
Tighedouini, A. / Geboren: 09-051990 / Lange Tiendeweg 21 / Datum vertrek: 07-09-2017;
Modrzyński, M.T. / Geboren: 2711-1994 / Stoofkade 39 / Datum
vertrek: 07-09-2017;
Szarek, D.E. / Geboren: 30-011991 / Stoofkade 37 / Datum vertrek: 07-09-2017;
Foltýnek, P. / Geboren: 15-061967 / Stoofkade 55 / Datum vertrek: 11-09-2017;
Rozwora, J. / Geboren: 04-071962 / Stoofkade 21 / Datum vertrek: 11-09-2017;
Sala, A. / Geboren: 04-04-1996 /
Stoofkade 97 / Datum vertrek: 1209-2017;
Sherafnya, G.H. / Geboren: 2402-1955 / Gorbatsjovstraat 6 / Datum vertrek: 12-09-2017;
Fedak, K.J. / Geboren: 22-101994 / Stoofkade 61 / Datum vertrek: 12-09-2017;
Walczok, M.S. / Geboren: 26-021996 / Stoofkade 25 / Datum vertrek: 12-09-2017;
Tourrayssi, S. / Geboren: 29-081981 / Korte Groenendaal 15 / Datum vertrek: 12-09-2017;
Sitko, D.B. / Geboren: 27-011991 / Stoofkade 73 / Datum vertrek: 12-09-2017;
Binczyk, B.M. / Geboren: 19-101996 / Stoofkade 39 / Datum vertrek: 12-09-2017.

meester en wethouders van Gouda (zie Toelichting).

Oproep voor het afhalen
van een beschikking
De directie van de gemeente Gouda roept de volgende persoon op
om uiterlijk tot zes weken na het
verschijnen van deze oproep een
op zijn naam gestelde beschikking af te halen. U kunt zich hiervoor melden bij de balie van het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1 te Gouda.
Z. Al Mnjar / Geboren: 10-11-1980.

Subsidieregeling kindgebonden financiering
Het college heeft op 19 september 2017 de “Subsidieregeling
peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda
2018” met bijbehorend kwaliteitskader vastgesteld. Alle peuters van 2 jaar en drie maanden
tot 4 jaar kunnen vanaf 1 januari 2018 terecht bij de peuteropvang om te spelen én te leren.
Voorheen heette dit de peuterspeelzaal welke los stond van de
kinderopvang. In het nieuwe jaar
is de peuteropvang een aparte
groep binnen de kinderopvang.
Dit behoort tot de harmonisatie
van de kinderopvang als gevolg
van een wetswijziging. Peuteropvang is toegankelijk voor alle peuters, ook peuters van ouders die
recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze harmonisatie gaat
gepaard met in veel gevallen een
lagere ouderbijdrage, wat deelname aan de peuteropvang voor ouders aantrekkelijker kan maken.

Mandatenbesluit
dwangsom inbrekerswerktuigen

De burgemeester
maakt bekend
Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
Wĳnspeciaalzaak
Smakelĳk
Drinken, locatie Lange Tiendeweg 19 te Gouda voor het uitoefenen van een slijterij. (verzonden
22-09-2017).
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).

Evenementenvergunning
De evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Kunstpunt Gouda/Cultuurhuis
Garenspinnerĳ, voor het houden
van Zotte Zaterdag.
Tijdstip: 14 oktober 2017 van
08.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie: binnenstad van Gouda.
Vergunning verleend op: 25 september 2017.
Verzenddatum vergunning: 2 oktober 2017.
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

Vanaf 5 oktober 2017 ligt bij de
publieksbalie van het Huis van
de Stad, Burg. Jamessingel 1 te
Gouda, voor eenieder het 'Mandatenbesluit dwangsom inbrekerswerktuigen’, ter inzage. Dit
besluit regelt in welke zaken burgemeester en wethouders mandaat hebben verleend aan het
hoofd van de afdeling Veiligheid
en Wijken om namens hen handhavingsbesluiten in verband met
aangetroffen
inbrekerswerktuigen te nemen. Dit mandatenbesluit treedt op 5 oktober 2017 in
werking.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burge-

wĳze) 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 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.

