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Actieve bijdrage aan
veiligheid verdient een prijs

Expositie:

Taarten, landschappen en
dieren van stof

Bent u samen met anderen actief op het gebied van (sociale) veiligheid in Gouda? Meld u dan aan voor de Goudse Veiligheidsprijs.
Dit jaar wordt voor het eerst aan een inwonersinitiatief dat actief
heeft bijgedragen aan het vergroten van de veiligheid in de stad,
de Goudse Veiligheidsprijs uitgereikt. In oktober wordt bekend
wie de prijs van € 1.000,- in ontvangst mag nemen.
Blij met vrijwilligers
In Gouda zijn veel inwoners als
vrijwilliger actief op het gebied
van sociale veiligheid. De gemeente is daar erg blij mee want
de veiligheidsaanpak in Gouda
kan niet zonder inzet van de inwoners. Dat willen we belonen
met de Goudse Veiligheidsprijs.
Tijdens een veiligheidsavond in
oktober bepalen de aanwezige
inwoners welke inzending de
veiligheidsprijs wint. De winnaar
ontvangt € 1.000,- om het project
of initiatief verder uit te bouwen
of te versterken.
Voorwaarden
De gemeente is blij met elk initiatief op het gebied van veiligheid.
Maar om initiatieven met elkaar

te kunnen vergelijken, is er een
aantal criteria waar het initiatief
aan moet voldoen:
• het project is gestart om de
lokale sociale veiligheid te
bevorderen en/of om bij te
dragen aan een positieve veiligheidsbeleving;
• er is sprake van een samenwerkingsverband van buurtbewoners (voor én door de
buurt);
• het project heeft een concreet
resultaat opgeleverd;
• het project bevat inspirerende
elementen die ook elders toepasbaar zijn.

Leerlingen van de Ark exposeren deze maand hun kunstwerken in het Huis van de Stad. Na het voortgezet speciaal onderwijs op de Ark gaan de leerlingen aan het werk. In de horeca,
bij groenvoorzieningen, in de verzorging, techniek of in een
winkel. Deze expositie heeft daarom het thema ‘Werknemer’.
zich hiervoor inzet? Meld het initiatief dan vóór 1 september aan
via
www.maakgoudaveilig.nl/
veiligheidsprijs.
Meer weten?
Voor vragen of opmerkingen over
de Goudse Veiligheidsprijs kunt
u mailen naar maakgoudaveilig@
gouda.nl.

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.

Bekendmakingen

ken? Het eerstkomende spreekuur is op maandag 9 september tussen 17.00 en 18.00 uur.
Kijk op de site www.gouda.nl

Op woensdag 17 juli is er een besluitvormende raadsvergadering.
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 griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsvergadering
Raadszaal
Let op, start om 15.00 uur:
Kadernota 2020 - 2023
(1e termijn)
In deze besluitvormende raadsvergadering vindt de behandeling
in 1e termijn van de Kadernota als
volgt plaats:
• Fracties beginnen met hun inbreng
in eerste termijn waarbij het voorstel over de 1e begrotingswijziging
2019 betrokken kan worden.
• Korte schorsing.
• Het college geeft een reactie op
hetgeen gezegd is (1e termijn).

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
11 juli – wethouder Bunnik:
sponsorbijeenkomst Goudse
Singelloop.
16 juli – burgemeester Salet:
welkomstwoord concert The
King’s School, Gloucester in
Sint Janskerk.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

Tel. 14 0182

Kadernota 2e termijn
In deze 2e termijn krijgen de fracties de gelegenheid te reageren op
hetgeen in de 1e termijn door zowel het college als andere fracties
is gezegd. Eerder aangekondigde
moties en amendementen worden
ingediend.
Besluitvorming over:
A - 1e begrotingswijziging 2019
Diverse oorzaken en ontwikkelingen geven aanleiding tot het actualiseren van de lopende begroting
en wijziging van het concerninvesteringsplan.
B - Kadernota 2020 - 2023
De kadernota is het document
waarin de raad de kaders aangeeft waarbinnen het college de
programmabegroting kan gaan
opstellen.
Sluiting
De raad is na deze besluitvormende raadsvergadering met reces tot
begin september. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op 18 september.

Besluitvormende
raadsvergadering
• Debat en besluitvorming
Jaarrekening
• Herbenoeming leden Raad van
Toezicht Stichting Klasse
• Toekomstvisie Gouda
• Verkenningsdocument
Gouda 750
• Oprichting stichting tbv
Fonds Geef Gouda Door
• Energietransitie
• Omgevingswet

Groenblauwe speelplein geopend
Burgemeester Salet opende vrijdag officieel het vernieuwde groenblauwe plein van de Casimirschool aan de Groeneweg. Tijdens de verbouwing zijn veel tegels verwijderd, waarvoor groen in
de plaats is gekomen. Hierdoor kan het plein meteen ook meer water bergen. Ook zijn er nieuwe,
houten speeltoestellen geplaatst waardoor de schoolkinderen én de buurt een fijne, groene speelplek rijker zijn.
De aanpak van dit plein past
binnen de ambitie van het college om meer groen in de stad
te krijgen. Want groen in de stad
zorgt voor een betere wateropvang (water gaat de grond in, in
plaats van naar het riool), biodiversiteit en hittestress. Onder
andere vanuit het Groenfonds is
daarom bijgedragen aan de realisatie van het plein.
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De gemeenteraad
maakt bekend

Komt u kijken?
Het werk is nog de hele maand
juli te zien in de expositieruimte
op de begane grond. Deze ruimte in het Huis van de Stad is vrij
toegankelijk en is geopend van
maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

Hoe meld ik mij aan?
Zet u zich in voor de Goudse
veiligheid? Of kent u iemand die

In contact met het college
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gebracht in wandkleden.

Woensdagavond 10 juli worden
onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad
besproken:

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.

/collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.

Maandelijks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spre-

In de workshops, gegeven door
Else Hofstede, kregen leerlingen
de opdracht om onder andere
taarten, dieren en landschappen te maken van restjes stof
uit de zeilmakerij. Deze stofjes
waren het kleurenpalet. Leerlingen raakten geïnspireerd door
de kleuren en het materiaal, wat
resulteerde in hele mooie collages. Deze collages zijn samen-

Vanavond in de
gemeenteraad

gemeente@gouda.nl

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Stationsplein, op het Stationsplein wordt voor het autoverkeer
komende vanaf het Van Bergen
IJzendoornpark een verplichte rijrichting ingesteld om rechtsaf de
Crabethstraat in te rijden.
De Schopschijf, (het noordoostelijke deel): op een gedeelte van De
Schopschijf wordt een parkeerverbod ingesteld.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 11 juli t/m 21 augustus 2019. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de

www.gouda.nl

@gemeentegouda

officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Fluwelensingel
Afgesloten t/m 11 juli van 19.00
tot 6.00 uur i.v.m. werkzaamheden
aan het asfalt. De afsluiting is alleen op werkdagen.

Foto: Pim Mul
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Afgesloten van 15 juli 7.00 tot 26
juli 16.00 uur i.v.m. kabel- en leidingwerkzaamheden.
Snoystraat 47
Afgesloten t/m 19 juli i.v.m. kabelen leidingwerkzaamheden.
Nieuwe Park
Nieuwe Gouwe O.Z.
Afgesloten t/m 12 juli en van 15
t/m 19 juli i.v.m aanbrengen van
een nieuwe inrit.

Goverwelle
Aderpolderweg
Afgesloten (t.h.v. nummer 9) van
31 juli 7.00 tot 6 augustus 17.00
uur.
Wijsmullerstraat
Afgesloten van 8 juli 7.00 tot 12 juli
17.00 uur i.v.m. werkzaamheden
aan de bestrating,

Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Korte Akkeren
Koningin Wilhelminaweg 285
Afgesloten t/m 12 juli i.v.m. kabelen leidingwerkzaamheden. Er is
een omleiding in beide richtingen.
Emmastraat
Afgesloten t/m 19 juli 16.00 uur.
Snoystraat 38

Ingediende aanvragen
Anna van Meerstenstraat, het
brandveilig gebruiken van een verpleeghuiszorg (18-06-2019);
Statensingel achter 48, het vellen
van een boom (25-06-2019);
Bleulandweg 10, het plaatsen
van een tijdelijke mobiele unit be-

Omgevingsvergunningen
regulier
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staand uit drie delen (19-06-2019);
Lage Gouwe 30, het schilderen van de ramen en kozijnen,
gemeentelijk monument (26-062019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Lage Gouwe 108, het schilderen van een monumentaal pand,
gemeentelijk monument (01-072019).
Verleende vergunningen
De Kwekerij 13, het plaatsen van
twee dakkapellen (28-06-2019);
Diverse locaties in de binnenstad, het repareren en verplaatsen
van ophangpunten feestverlichting, gemeentelijk monument (2806-2019);
Elisabeth Hoeve 25, het kappen
van een boom (28-06-2019);
Geertruida Hoeve 28, het plaatsen van een dakkapel (28-062019)
Vervolg op
gemeentepagina 2
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10 juli 2019

Graaf Florisweg 77, het graven
van gaten t.b.v. de aanleg van een
bodemwarmtesysteem
(28-062019);
Hoge Gouwe 65b en 65c en 65d,
het wijzigen van de gevel van de
binnenplaats en het trappenhuis
(28-06-2019);
J.H. van Linschotenlaan 24, het
kappen van een berk in de achtertuin (28-06-2019);
Jan van Renesseplein 2, het
plaatsen van een dakkapel (28-062019);
Steeckterpolderstraat 21, het
kappen van een boom in voortuin
(27-06-2019);
Zuidelijke Steijnkade 18, het vellen van een boom (02-07-2019).
Verlenging beslistermijn
Heesterlaan 36, het plaatsen van
een dakkapel (28-06-2019);
P.C. Bothstraat 102, het herstellen van de fundering onder woning
d.m.v. plaatsing van nieuwe heipalen (26-06-2019);
Wijsmullerstraat 2, het plaatsen van een buitenverblijf en een
schutting (26-06-2019).

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.
Vos, G.P. / Geboren: 09-10-1982
/ Woudstraat 22 / Datum vertrek:
13-06-2019
Karreman, L. / Geboren: 05-021997 / Woudstraat 22 / Datum vertrek: 13-06-2019
Glica, J.B. / Geboren: 12-06-1981
/ Prins Hendrikstraat 173 / Datum
vertrek: 13-06-2019
Pisarska, W. / Geboren: 16-042002 / Prins Hendrikstraat 173 /
Datum vertrek: 13-06-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

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 van de activiteiten.

Gemeente Gouda
Coöperatieve Vereniging van
Eigenaren in het Winkelcentrum
“Bloemendaal” U.A., Ruigenburg
18 F: het melden van een winkelcentrum;
TenneT TSO B.V., Provincialeweg
West 70: het wijzigen van het bedrijf;
BOB Autowas Gouda, Tielweg 1:
het wijzigen van de indeling van
het bedrijf;
Roos timmer- en onderhoudsbedrijf, Hovenierskade 5 A: het
starten van een timmerwerkplaats;
J.P. van Eesteren B.V., Hanzeweg 6: het starten van een kleinschalige timmerfabriek;
VDS Kunststoffen B.V., Stavorenweg 8: het starten van een bedrijf voor het zagen en frezen van
kunststofmaterialen;
Accu Centrale B.V., Gouderaksedijk 30: het verwijderen van twee
bovengrondse opslagtanks met
zwavelzuur;
Back2Basics Parkour, James
Wattstraat 7 C: het starten van een
sportschool (freerun).
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten
bodemenergiesystemen
buiten interferentiegebieden of het
lozen grondwater, hemelwater of
afvalwater anders dan vanuit een
inrichting, is een vergunning niet
altijd nodig. In die gevallen kan
worden volstaan met een melding
van de activiteiten.
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende melding ontvangen:
Voorham Bronbemaling B.V.,
Dercksenstraat 1, het lozen van
grondwater afkomstig van een
ontwatering op het riool.
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit
lozen buiten inrichtingen kunt u
geen bezwaar indienen of beroep
instellen. De stukken liggen niet ter
inzage.

Huisvestingsverordening
Gouda 2019
Op 1 juli is de Huisvestingsverordening Gouda 2019 inwerking
getreden. Deze is vastgesteld
omdat de Huisvestingsverordening 2015 na vier jaar is vervallen. In de verordening zijn regels
opgenomen voor het aanbieden
en toewijzen van huurwoningen
met een huur tot de huurtoeslaggrens (€ 720,65, prijspeil 2019).
Het gaat om woningen van woningcorporaties, en van particuliere verhuurders met tien of meer
woningen in Gouda. Voor het in
gebruik nemen of geven van deze
woningen is een huisvestingsvergunning nodig.

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

Wat is nieuw?
De verordening bevat wijzigingen
voor particuliere verhuurders. De
nieuwe huisvestingsverordening is
niet van toepassing op particuliere
verhuurders die in de gemeente
tien of minder woningen beneden
de huurtoeslaggrens verhuren.
Voor de particuliere verhuurders
die wel onder de verordening vallen geldt dat de voorrangsregeling
bij urgentie van toepassing is: bij
woningtoewijzing moet voorrang
gegeven worden aan woningzoekenden met een urgentieverklaring, mits de woning past in het
zoekprofiel behorend bij de urgentie.
Ook nieuw is dat voorrang voor
woningzoekenden met lokale
binding mogelijk wordt. Dit geldt
voor 25 procent van de door de
woningcorporaties aangeboden
nieuwbouwwoningen.
Kijk voor de volledige regeling op
www.overheid.nl of in het Goudse
elektronische gemeenteblad, via
www.officielebekendmakingen.nl.
De Huisvestingsverordening ligt
tot 8 augustus 2019 ter inzage op
www.gouda.nl/terinzage.
Experiment
Gouda start in september met een
experiment voor ruimere urgentieverlening bij (echt)scheiding met
minderjarige kinderen en co-ouderschap. Bij co-ouderschap
hebben beide ouders voor 50%
de zorg voor de kinderen. Het experiment houdt in dat in geval van
co-ouderschap de vertrekkende
ouder in aanmerking kan komen
voor urgentie ook al blijft één ouder in de huidige woning wonen.
Het experiment is bedoeld om het
effect op het aantal urgenties in
Gouda te onderzoeken. Het experiment wordt aangegaan voor 1,5
jaar. Met het experiment krijgt de
gemeente inzicht in behoefte en
het gevolg voor het aantal keren
urgenties en wat de effecten zijn
op zoektijden van urgenten en van
andere woningzoekenden. Na de
evaluatie wordt bezien of, en zo
ja hoe, het experiment voortgezet
wordt.

‘Voormalig Weeshuiscomplex’ en omgevingsvergunning ‘het verbouwen van het weeshuis’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
op 19 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Voormalig Weeshuiscomplex’ heeft vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan maakt een
multifunctioneel gebouw mogelijk
dat bestemd is voor zowel wonen, een hotel, horecafaciliteiten
(restaurant en brasserie) alsmede
culturele - en publieksgerichte
dienstverlenende functies.
Wilt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken?
Dat kan vanaf 11 juli 2019 t/m 21
augustus 2019:
• digitaal via de website www.ruim-

telijke plannen.nl (NL.IMRO.0513.
BPWeeshuiscomplex-DF01)
• digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, onder
ter inzage liggende plannen;
• op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Behalve het bestemmingsplan
kunt u ook het vaststellingsbesluit
van de gemeenteraad bekijken.
Wat kunt u nog meer bekijken?
De gemeenteraad van Gouda heeft
op 11 juli 2018 besloten om de coördinatieregeling van toepassing
te verklaren. Dit betekent dat gelijktijdig met het bestemmingsplan
een ander, voor dit project noodzakelijk, besluit is te bekijken. Het
gaat om het volgende besluit:
Omgevingsvergunning ‘Het verbouwen van het Weeshuis’
Op 26 juli 2018 is een aanvraag
voor een omgevingsvergunning
aangevraagd. Dat zijn de percelen:
Spieringstraat 1 en 3, Groeneweg
30, 30a en 32 en Jeruzalemstaat
11 en 12 in Gouda. De vergunning
is verleend. Het bouwplan past in
het nieuwe bestemmingsplan.
De omgevingsvergunning met ons
kenmerk: 2018190627 is te bekijken via de internetsite van de gemeente Gouda en in het Huis van
de Stad. Niet alle bijlagen (zoals
bouwtekeningen) zijn mogelijk via
internet in te zien.
Hoe kunt u beroep instellen?
Op grond van artikel 8.3 van de
Wro worden de omgevingsvergunning, het besluit hogere waarden
en het bestemmingsplan voor de
mogelijkheid van beroep als één
besluit gezien. Tijdens de termijn
van terinzagelegging kan beroep
worden ingesteld tegen de genomen besluiten. U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende
bent, èn:
• als u eerder tijdig een zienswijze
bij de gemeenteraad op het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht, òf;
• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om
eerder tijdig een zienswijze naar
voren te brengen.
U gaat in beroep door een brief te
sturen aan de Raad van State. U
heeft hiervoor zes weken de tijd. Dit
is de beroepstermijn. Stuur uw brief
voor 22 augustus 2019 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Wanneer treedt het besluit in
werking?
Het besluit treedt in werking met
ingang van 22 augustus 2019. Dit
is de eerste dag na afloop van de
beroepstermijn van zes weken.
Heeft u op tijd beroep ingesteld en
wilt u niet dat het besluit in werking
treedt op 22 augustus 2019. Dan
moet u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het

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

besluit treedt dan pas in werking
nadat op uw verzoek is beslist. Als
u een verzoek om voorlopige voorziening indient moet u daar ook
griffierecht voor betalen.

Kennisgeving besluit op
aanvraag omgevingsvergunning Turfmarkt 30
Op 28 juni 2019 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland
(ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2018319935. Dit betreft het restaureren en transformeren voormalig bankgebouw en Verzetmuseum naar wonen ter plaatse van
de Turfmarkt 30 in Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit
betreft de volgende onderdelen:
• bouwen
• monument
• archeologie
Inzage
Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de
gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden kunt u vinden
op de website van de gemeente
Gouda. De inzageperiode is zes
weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van
deze bekendmaking. Een dag na
de start van inzageperiode start de
beroepstermijn. De inzageperiode
en beroepstermijn eindigen zes
weken na de start van de beroepstermijn.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken
een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage
is gelegd. Het beroepschrift moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
beroep bevatten. Verder verzoeken
wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven
op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.
Een beroepschrift kan ook digitaal
worden ingesteld op http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het
indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang

is, kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden
ingediend als ook bezwaar is gemaakt.
Een voorlopige voorziening kan
ook digitaal worden aangevraagd
op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.
Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende
terrasvergunning
De terrasvergunning is verleend
door de burgemeester aan:
Kings Alley, locatie Veerstal 20 te
Gouda. Voor het inrichten en het
gebruik van een terras (verzonden
21-06-2019).
U kunt de verleende vergunning
op afspraak inzien bij de gemeente Gouda. Het maken van een afspraak kan via tel. 14 0182. U kunt
binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Burgemeester,
M. Salet

Credit: VVV Gouda
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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.

