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Nieuws
16 maart 2016

Gemeente Gouda

Veel enthousiasme voor Opschoondag

met vuilgrijpers, hesjes en handschoenen beschikbaar. Daardoor is de ‘opschoonklus’ handig
en snel te klaren. Ook kunnen de
opschoonteams zich met een bij-

Woensdagavond 16 maart worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

buurt.
Iedere groep heeft hiervoor een
eigen creatief plan. Zo planten
ze hegjes, leggen bloemenperkjes aan rondom boomspiegels,
plaatsen vogelkastjes, maken een
centrale picknicktafel of plaatsen
buurtbankjes.

In actie tijdens NLDoet

Oscar van der Wĳk

“Het is leuk dat mensen enthousiast zijn om hun eigen buurt een
opfrisbeurt te geven”, aldus Niezen. De fietstocht voert tussen
9.45 en 13.30 uur door een groot
gedeelte van Gouda, waaronder
diverse straten in de Vogelbuurt,
Basisschool De Kas aan de 2e
Potgieterstraat, het Vromanpark,
het Justus van Effenpad in de
Kadebuurt, Solingenstraat, Olivier van Noortlaan en de Voorwillenseweg.

drage van €250,- uitleven met het
fleuriger en fraaier maken van de

Oscar van der Wĳk

In Gouda wordt zaterdag 19 maart ook de Landelĳke Opschoondag gehouden. Het enthousiasme is groot dit jaar met maar liefst
22 groepen die meedoen met de actie. Wethouder Hilde Niezen
(Stedelĳk Beheer) maakt die dag een fietstocht langs diverse
deelnemende locaties.

Vanavond in de
gemeenteraad

Iedere groep heeft eigen plan
De gemeente stelt aan de aangemelde groepen een pakket

Burgemeester en wethouders
kwamen afgelopen weekend in
actie tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLDoet. Zij gingen in het Wijkeethuis Oost in
het Nelson Mandela Centrum
aan de slag om samen met

vrijwilligers internationale hapjes en drankjes te maken en
te serveren aan de uitgenodigde buurtbewoners. Voor iedereen geldt: Iets goed doen, doet
je goed! Meer informatie: www.
goudvoorelkaar.nl.

Geef een jongere een baan en ontvang de Jongerenvoucher!
Werkgevers, gemeenten en
het WerkgeversServicepunt
Midden-Holland werken samen om jongeren aan het
werk te krĳgen. Als u als werkgever een jongere blĳ maakt
met een baan, dan kunt u een
Jongerenvoucher krĳgen. Dit
is een bĳdrage van € 1.700,- in

de loon- of opleidingskosten.

waard of Waddinxveen.

U komt in aanmerking als u een
jongere tussen de 15 en 28 jaar
in dienst neemt voor minimaal
24 uur per week en tenminste
zes maanden. De jongere moet
woonachtig zijn in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpener-

Meedoen is makkelĳk!
Voor meer informatie over de
voucher en de aanvraag kunt u
kijken op de site www.gouda.nl/
jongerenvoucher of mail uw vragen naar jeugdwerkloosheid@
gouda.nl.

Inwoners van Gouda lopen nog flink achter bĳ het scheiden van
huishoudelĳk afval. Er komt een nieuw afvalbeleid om daar wat
aan te doen. Het plan is dat u minder gaat betalen als u afval beter scheidt. Kom naar de speciale inloopavonden.
Wij informeren u graag over de
plannen en zijn benieuwd naar
uw ideeën, tips en suggesties.

• Nelson Mandelacentrum op
donderdag 24 maart (Bernadottelaan 79).

De inloopavonden zijn van
17.30 tot 20.30 uur. Kom dus
langs wanneer het u uitkomt:

De komende maanden werken
we het plan verder uit en voor
de zomer ligt er een voorstel in
de gemeenteraad.
Meer informatie
Kijk op de site www.gouda.nl/
afvalscheidenloont.

De medewerkers van Stadstoezicht lopen niet meer in het vertrouwde Goudse uniform, maar onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) zien er nu duidelĳk herkenbaar uit in het landelĳke BOA-uniform.
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed om het onderdeel BOA’s te verbeteren. Zo is
er permanente her- en bijscholing. Hierbij is niet alleen aandacht is voor rechtskennis, maar
ook voor sociale vaardigheden,
gespreks- en benaderingstechnieken. Binnen deze professionalisering past ook een eigen
herkenbare identiteit voor de
BOA.

In contact met het college
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.

en onderscheidt de BOA zich
van andere opsporingsambte-

Akse Media geeft
gemeentegids
2016 - 2017 uit
De nieuwe editie van de Goudse gemeentegids wordt halverwege 2016 uitgegeven
door Akse Media. De komende weken benadert deze uitgever de Goudse organisaties
en verenigingen voor een gratis vermelding in de gemeentegids 2016 - 2017. Ook is de
acquisitie van betaalde advertenties gestart.
Staat u nog niet in de gemeentegids vermeld? Dan kunt u uw
organisatie of vereniging zelf
bij de uitgever aanmelden voor
eventuele gratis plaatsing in de
gids.
Doe dit wel voor 21 april. Kijk
hiervoor op www.gouda.nl/gemeentegids.
Officiële uitgever
Akse Media is de enige officiële
uitgever van de gemeentegids
van de gemeente Gouda.

College Ontmoet
Burgemeester en wethouders
ontmoette vorige week de medewerkers van Stichting Emmaus aan de Vest. Deze kringloopwinkel wordt volledig gerund

door vrijwilligers en de opbrengst
van de verkoop gaat naar goede
doelen, waarvan sommigen in
Gouda.
Op 22 maart brengt het college
een bezoek aan de rechtbank
aan de Oosthaven.
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen (Stedelijk beheer, Duurzaam-

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
18 maart: wethouder Tetteroo Gast van de Stad;
19 maart: wethouder Niezen - Landelijke Opschoondag;
19 maart: wethouder Bergman jury verkiezing stadsdichter;

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

naren, zoals de politie. De BOA
beschikt over opsporingsbevoegdheden en kan handhaven.
Een belangrijk onderdeel van de
herkenbare identiteit is een uniform en op termijn ziet elke BOA
er in Nederland hetzelfde uit.

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.

Voor inwoners is Stadstoezicht
daarmee duidelijk herkenbaar
22 maart: wethouder Bergman uitreiking KoeDoe-boekje;
28 maart: wethouder Werger en
burgemeester Schoenmaker - finale Olympisch kwalificatietoernooi waterpolo.

Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is
op 11 april tussen 17.00 en 18.00
uur. Ga naar www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

baan? Wijs de werkgever dan
meteen in de brief of tijdens het
gesprek op de Jongerenvoucher!

Nieuw uniform voor Stadstoezicht

Informatieavonden over
nieuw afvalbeleid

• De Veste op maandag 21
maart (Ridder van Catsweg
300);

Zelf op zoek naar een baan?
Tussen de 15 en 28 jaar en aan
het solliciteren op die leuke

Besluitvormende
raadsvergadering
• IVB Actieplan 2016;
• Brief Provincie begroting 2016;
• Vervolg evaluatie sociaal domein;
• Transformatieagenda sociaal
domein 2016-2017.

Tel. 14 0182

heid en Verkeer)? Op woensdag
23 maart kunt u van 11.00 tot
12.00 uur vragen stellen @HildeNiezen en @lauraWerger. Gebruik
tijdens uw vragen #twGouda.
Kopje koffie met wethouder
Heeft u vragen of opmerkingen
over wat er in de stad of uw wijk
gebeurt? Wilt u weten waarom
de gemeente bepaalde keuzes heeft gemaakt? Dat kan op
woensdag 23 maart van 09.00
tot 10.00 uur. Dan zit wethouder
Rogier Tetteroo in Zorgcentrum
Savelberg voor u klaar met een
kop koffie, of thee.

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

bent welkom! Aanmelden vooraf is niet nodig.
Het volgende inloopmoment is
vrijdag 22 april om 14.00 uur in
wijkcentrum De Buurtstee bij
winkelcentrum Bloemendaal.

Rogier is wethouder werkgelegenheid en ruimtelijke zaken,
maar hij is er op die dag ook
voor vragen over andere gemeentelijke onderwerpen. U

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
16 maart 2016

Gemeente Gouda

Goverwellezaal
20.00 uur

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 23 maart is er een
voorbereidende raadsbijeenkomst.
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 e-mail: griffie@
gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst
Raadszaal
20.00 uur
Debat: Vervolg evaluatie sociaal
domein
Om de effecten van het beleid zoals geformuleerd in de beleidnota
‘iedereen doet mee’ te meten is onder meer een kwalitatieve evaluatie
uitgevoerd. Tijdens de verkennende raadsbijeenkomst op 7 oktober
2015 bleek dat er nog niet genoeg
informatie beschikbaar is. Er wordt
nu in samenhang met de Transformatieagenda vervolg gegeven
aan de evaluatie van het sociaal
domein. De evaluatie van de beleidsnota sociaal domein, die sterk
kwalitatief van aard was, is nog niet
formeel vastgesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is het beeld
gecompleteerd met indicatoren in
de beleidsmonitor sociaal domein
en met de financiële gegevens. De
opgestelde transformatieagenda
sluit naadloos aan bij de beleidsevaluatie door die onderwerpen te
agenderen die knellen en waar verbetermogelijkheden geconstateerd
zijn. De evaluatie van de beleidsnota is daarmee ondergebracht in de
transformatieagenda.
Debat: Transformatie Sociaal
domein
Het Goudse college komt voor
2016 en 2017 met een zogeheten
transformatieagenda voor het sociaal domein. Waar de nadruk in
2015 lag op de overgang van nieuwe taken naar de gemeente (transitie) ligt de nadruk de komende jaren op het bewerkstelligen van een
verandering in zorgaanpak (transformatie). Het doel is zorgen dat de
zorgaanpak beter gaat voldoen aan
de veranderende behoeften vanuit
de samenleving.
Het college geeft met deze transformatieagenda ook gehoor aan
de motie die in april 2015 is aangenomen door de raad, waarin
het college wordt opgeroepen met
aanvullende voorstellen te komen
om ontschotting en samenhang
van beleidsvorming, budgetten en
projectmatige uitvoering van de
drie pijlers Sociaal Domein te bevorderen.

Bespreken:
Evaluatierapport
Groene Hart Rekenkamer
De Groene Hart Rekenkamer is in
het najaar van 2012 van start gegaan als de gezamenlijke Rekenkamer voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en
Waddinxveen. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat in 2015 een evaluatie zal
plaatsvinden. In opdracht van de
gezamenlijke griffiers van de drie
gemeenten, is in de periode oktober 2015 tot en met januari 2016
de evaluatie uitgevoerd. Op 15 februari jl. is door het bureau BMC
een presentatie gegeven over de
resultaten van de evaluatie. Vervolgens heeft de Programmaraad
via een brief de lijn en procedure
geschetst en aan de gemeenteraden voorgesteld deze de komende tijd te hanteren. De raad heeft
nu de gelegenheid om over de uitkomsten van de evaluatie met elkaar in gesprek te gaan, met het
oog op de toekomst van de rekenkamerfunctie.
Voor alle bovenstaande punten
geldt: belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om bij deze
bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
Sluiting
Op 30 maart is er een oriëntatieweek.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegebesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 1 maart onder
meer de volgende besluiten genomen:
• Partycentrum Le Patapouf; nieuwe trouwlocatie in Gouda
• Deelname City Deal Klimaatadaptatie
• Project preventie radicalisering
Kijk voor de volledige collegeberichten op www.gouda.nl/collegeberichten.

Werk aan de weg
Achterwillens
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer
115 net voor de Dobbestraat t/m
8 april.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 18 maart.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Noodgodstraat en de Dubbele Buurt t/m
1 april.
Regentesseplantsoen
Afgesloten aan de zijde van de
Kleiweg van 23 maart t/m 17 juni.
Kort Haarlem
Boelekade

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 (ziens-

Afgesloten tussen de Jan v/d Heijdenstraat en Achter de Schouwburg t/m 16 maart.

lichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

Nieuwe Park
Noorderstraat
Afgesloten op 21 maart tussen
nummer 14 en 16.

Verlenging beslistermĳn
Albert Plesmanplein, het kappen
van 24 bomen (07-03-2016);
Lange Tiendeweg 49, het wijzigen van de gevel (07-03-2016);
Regentesseplantsoen 52-53 en
Kleiweg 103-107, het aanpassen
van de gevel en klein inpandig verbouwen (07-03-2016).

Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Rutgersstraat
en het Olympiadeplein t/m 8 april.
Dunantsingel
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rijkestraat t/m 13 mei.
Verzetslaan
Afgesloten tussen de Rijkestraat en
de Telderstraat t/m 13 mei.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Sluiseiland, het tijdelijk opslaan
van klei Sluiseiland Gouda (08-032016);
tegenover Gershwinstraat 20,
het kappen van een boom en verplaatsen van een lantarenpaal tbv
opgang naar woningen (08-032016);
Burgemeester Jamessingel 2,
formalisatie van bestaande uitrit en
opheffen oude uitrit (02-03-2016);
Gouderaksedĳk 32, het plaatsen van een tijdelijke noodmast
tbv mob. telecommunicatie (08-032016);
Hofpoldersingel 12, het plaatsen
van wegschuifbare balkonbeglazing (03-03-2016);
Jacob Lemairelaan 9, het vervangen en uitbreiden van bestaande
dakkapel (08-03-2016);
Karnemelksloot 183, het vergroten van de bestaande aanbouw
(09-03-2016);
nabĳ de Gouderaksedĳk 32, het
plaatsen van een tijdelijk (maximaal
5 jaar) kunstwerk (04-03-2016);
Nieuwehaven 326, het omzetten
van bedrijfsruimte naar detailhandel voor starten van winkel (07-032016);
Stationsplein 17, Het veranderen
van het gebruik van appartement
(29-02-2016);
Tobbepad 2, verzoek intrekken
vergunning (22-12-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende bouw, sloop, ligplaats
en omgevingsvergunningen
nabĳ Crabethstraat 2-43, het vervangen van de riolering (09-032016);
Fluwelensingel 86, het tijdelijk gebruiken van het pand als kringloopwinkel (07-03-2016);
Keizerstraat 81, diverse onderhoudswerkzaamheden voornamelijk aan de uitbouw (07-03-2016);
Kievitstraat 31, het plaatsen van
een dakkapel (07-03-2016);
Nansenstraat 88, het kappen van
een berk (08-03-2016);
Nieuwehaven 23 en 25, het realiseren van een dubbele garage tpv
huidige schuur (08-03-2016);
Oosterwerf 4, het kappen van een
boom (09-03-2016);
Vreelust 32, het kappen van een
boom (07-03-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toe-

Omgevingsvergunningen Uitgebreid
Ingediende aanvragen
Winterdĳk 6, het brandveilig gebruiken van het pand (07-03-2016).
De ingediende aanvraag ligt niet ter
inzage.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming gegevens vertrek
De volgende 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.
Moridi, M. / Geboren 19-06-1974
/ de Rijkestraat 8 / Datum vertrek:
16-02-2016
Schouten, G. / Geboren 03-081983 / Raam 77 b / Datum vertrek:
16-02-2016
Brouwer, J.W. / Geboren 04-031967 / de Rijkestraat 8 / Datum vertrek: 16-02-2016
Kooĳ, C. / Geboren 04-12-1974 /
Vondelstraat 2 / Datum vertrek: 1702-2016
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).

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Verleende evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:

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 nemen

Sport.Gouda voor het houden
van een Olympisch Kwalificatie
Toernooi voor Dameswaterpolo 2016.
Tijdstip: maandag 21 maart 2016
tot en met maandag 28 maart
2016, dagelijks tussen 12.00 uur
en 23.00 uur. Locatie: Groenhovenbad, gevestigd aan het Tobbepad 4 te Gouda.
Vergunning verleend op: 11 maart
2016.
Verzenddatum vergunning: 14
maart 2016.
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).

Afwijkende tijden stembureau
De burgemeester maakt bekend,
dat voor het raadgevend referendum van woensdag 6 april 2016,
over een wet die strekt tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne, in afwijking op de normale
openstelling van de stembureaus
voor het onderstaand stembureau het volgende van toepassing is:
305 Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Aanvang stemming: 6.30 uur.
Einde stemming: 21.00 uur.
De openbare stemopneming van
dit stembureau zal plaatsvinden
om 21.00 uur op dezelfde locatie.
Als u gaat stemmen moet u naast
uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u
zich niet kunt identificeren mag u
niet stemmen.
Feitelijke informatie over de associatieovereenkomst tussen de EU
en Oekraïne vindt u op www.referendum-commissie.nl

Stemmen in een andere
gemeente
De burgemeester maakt bekend
dat het bij het raadgevend referendum van woensdag 6 april 2016,
over een wet die strekt tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne,
een kiezer is toegestaan zijn/haar
stem uit te brengen in een andere
gemeente. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. Schriftelĳke aanvraag
1. Via
www.gouda.nl/verkiezingen, telefonisch en bij de receptie
van het Huis van de Stad, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar om
een kiezerspas aan te vragen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de
stempas, indien reeds ontvangen,
moet uiterlijk op vrijdag 1 april
2016, door de kiezer worden ingediend bij de afdeling Services,
Burgemeester Jamesplein 1.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, als aan u al een volmachtbewijs is verstrekt.
4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt u een kiezerspas toegestuurd.
B. Mondelinge aanvraag
1. U dient hiertoe, na ontvangst
van de stempas, doch uiterlijk op

dinsdag 5 april 2016 tot 12.00 uur
langs te komen bij de receptie van
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. (stempas meenemen)
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd als aan u al een volmachtbewijs is verstrekt.
3. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt u een kiezerspas.
Een kiezerspas kan bij verlies niet
worden vervangen.
Feitelijke informatie over de associatieovereenkomst tussen de EU
en Oekraïne vindt u op www.referendum-commissie.nl

Stemmen bij volmacht
De burgemeester maakt bekend
dat het bij het bij het raadgevend
referendum van woensdag 6 april
2016, over een wet die strekt tot
goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de EU en
Oekraïne, een kiezer is toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende
bepalingen:
A. Machtiging door overdracht
van de stempas
1. U kunt een andere kiezer, die in
Gouda is geregistreerd, machtigen om voor u te stemmen.
2. U tekent daartoe het formulier,
op de achterkant van de stempas,
en laat de gemachtigde mede ondertekenen.
3. U draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette stempas,
en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs aan de gemachtigde over.
4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de
stemming.
B. Machtiging door schriftelĳke
aanvraag
1. Via www.gouda.nl/verkiezingen, telefonisch en bij de receptie
van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar om
bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
op vrijdag 1 april 2016 worden ingediend bij de afdeling Services,
Burgemeester Jamesplein 1.
3. Degene die zich bereid heeft
verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op 22 februari 2016
als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek
ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Belangrĳk
Een kiezer mag niet meer dan
twee volmachten aannemen. Een
volmachtgever is niet bevoegd de
volmacht in te trekken of zelf aan
de stemming deel te nemen.
De volmachtstem dient tegelijk
met de eigen stem te worden uitgebracht.
Feitelijke informatie over de associatieovereenkomst tussen de EU
en Oekraïne vindt u op www.referendum-commissie.nl

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

