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Nieuws
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Gemeente Gouda
Gemeenteraadsverkiezing en referendum

Startsein voor samenwerking
natuurverenigingen
De natuurverenigingen IVN en KNNV gaan groenactiviteiten
overnemen van de gemeente. Afgelopen woensdag gaf wethouder Hilde Niezen het startsein voor de samenwerking.
De gemeente verzorgt al vele
jaren groenexcursies en natuur-inloopmiddagen in het Infocentrum Heempad. De natuurverenigingen KNNV Gouda
en het IVN IJssel en Gouwe
gaan de groenactiviteiten voor
inwoners overnemen. De verenigingen krijgen hiervoor de
beschikking over het Infocentrum aan de Bloemendaalseweg. Kijk voor meer informatie
op de website www.knnv.nl/
gouda en www.ivn.nl/afdeling/
ijssel-en-gouwe.

Operatie Steenbreek: ‘tegels
eruit en planten erin’
Tijdens de bijeenkomst is aandacht gevraagd voor ‘operatie
Steenbreek’. Te veel bestrating
in tuinen zorgt voor problemen
tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte. Ook vermindert het biodiversiteit en versterkt het opwarming van de
stad. Met operatie Steenbreek
wordt iedereen opgeroepen
om tuinen te vergroenen, bijvoorbeeld door ‘tegels eruit en
planten erin’. Bekijk de website www.operatiesteenbreek.nl
voor meer informatie.

Op woensdag 21 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezing van Gouda en voor het referendum over
de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
Wie mag stemmen?
Om een stem uit te brengen bij
de
gemeenteraadsverkiezing
moet u 18 jaar of ouder zijn, mag
u niet zijn uitgesloten van het
kiesrecht en moest u op 5 februari 2018 staan ingeschreven in
de basisregistratie van Gouda.
Voor de gemeenteraadsverkiezing mogen naast EU-inwoners
ook niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland

verblijven stemmen. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde
voor het mogen stemmen voor
de gemeenteraadsverkiezing.
Om een stem uit brengen bij het
referendum moet u 18 jaar of
ouder zijn, mag u niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, moet
u de Nederlandse nationaliteit
hebben en moest u op 5 februa-

ri 2018 staan ingeschreven in de
basisregistratie van Gouda.
Waar kunt u stemmen?
Een overzicht van de stembureaus in Gouda vindt u op www.
gouda.nl/verkiezingen. De stembureaus zijn geopend van 7.30
tot 21.00 uur, met uitzondering
van het stembureau in het Huis
van de Stad. Dit stembureau is
open van 6.30 tot 21.00 uur.
Op wie kunt u stemmen?
De kandidatenlijsten zijn op 8
maart 2018 huis-aan-huis be-

zorgd. Op de kandidatenlijst
kunt u zien op wie u kunt stemmen, vindt u de adressen en
openingstijden van stemlokalen en staat aangegeven welke stemlokalen zo zijn gelegen
of ingericht, dat deze toegankelijk zijn voor kiezers met lichamelijke beperkingen. De kandidatenlijsten zijn ook bezorgd
bij adressen waar een ja-nee
of nee-nee sticker op de brievenbus is geplakt. Heeft u geen
kandidatenlijst
ontvangen?
Download deze dan op www.
gouda.nl/verkiezingen of haal er
eentje af bij de receptiebalie in
het Huis van de Stad.

Probeer De Stemwijzer
Volgende week is de gemeenteraadsverkiezing. Weet u al
op wie u gaat stemmen? Dit kan best een lastige vraag zĳn.
Daarom helpt de Stemwĳzer u wellicht om 21 maart goed geinformeerd te gaan stemmen.

Verkiezingsmarkt
Wilt u meer informatie over de
programma’s van de diverse politieke partijen of vragen stellen
aan vertegenwoordigers van politieke partijen? Kom dan naar de
verkiezingsmarkt op zaterdag 17
maart op het pleintje Achter de

Waag in het centrum van Gouda
van 10.00 tot 16.00 uur.

De Stemwijzer is samen met
de politieke partijen speciaal
voor Gouda ontwikkeld. Op
basis van verschillende stellingen brengt de Stemwijzer
een partij naar voren waarmee
u de meeste overeenkomsten

heeft. De stellingen gaan over
de belangrijkste Goudse verkiezingsthema’s.
De Stemwĳzer proberen?
Dat kan via www.gouda.nl/
verkiezingen.

Meer informatie over de verkiezingen kunt u vinden op
www.gouda.nl/verkiezingen en
op www.elkestemtelt.nl.

(v.l.n.r.): Ton van Rossum (IVN), wethouder Hilde Niezen en
Frans Kingma (KNNV).

Gratis naar Monkey Town
met de Rotterdampas
Heeft u al een Rotterdampas? De pas waarmee Gouwenaars
gebruik kunnen maken van een aanbod van leuke activiteiten,
gratis of met korting. Jaarlĳks zĳn er meer dan 750 acties. Dat
is veel plezier voor weinig geld! Denk maar aan de Rotterdamse toppers zoals Diergaarde Blĳdorp, de Euromast of Spido.
Gouwenaars kunnen de pas online met DigiD op www.rotterdampas.nl bestellen of verlengen tegen het gezinstarief van
€60,- (volwassene) en €12,50

(kind 4 t/m 17 jaar). U krijgt de
pas, samen met de jaargids en
het seizoenmagazine binnen vijf
werkdagen thuisgestuurd. Het
pasjaar 2018 loopt van 1 maart
2018 tot 1 maart 2019.
Rotterdampas in Gouda
In Gouda breidt het aanbod
zich verder uit. Met de Rotterdampas kunt u bijvoorbeeld
per pashouder eenmalig gratis naar Monkey Town. Dit over-

dekte speelparadijs heeft geweldige speelmogelijkheden
voor kinderen: de ballenfabriek, verschillende glijbanen,
een groot klimkasteel, een
giga knikkerbaan en stoere
lasergames in de laserjungle.
Voor kleine kinderen tot 4 jaar
is er een aparte speelzone.
Natuurlijk is er ook aan de begeleiders gedacht met terrassen in de zon, goede koffie
en een gevarieerde menukaart. Bezoek Monkey Town
en maak er een leuke dag
van!

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.
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 april tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.

gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomst in de
agenda staan:

14 maart – wethouder Van Vugt:
Gouds kinderdebat schoolgebouwen
18 maart – burgemeester
Schoenmaker: winterparadespecial Stichting Kans tegen Kanker
20 maart – wethouder Dijkstra:
landelijke dag van de longfibrosepatientenvereniging
22 maart – wethouder Dijkstra: overhandiging Jubileummagazine Reumavereniging Gouda e.o.
22 maart – wethouder Van Vugt:
opening van de Kamphuisen siroopwafelfabriek.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Stedin controleert en vervangt gasaansluitingen in Goverwelle
Stedin heeft aannemer Quint &
Van Ginkel ingehuurd om het
werk uit te voeren. Een monteur maakt een afspraak voor
controle (en eventuele vervanging) van de gasaansluiting met
de woningen die geselecteerd
zijn. Behalve controle in de meterkast graaft de monteur ook
de aansluitleiding bij de gevel
op (daar waar de gasleiding het
huis binnen gaat). Als tijdens de

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

controle blijkt dat de huisaansluiting moet worden vervangen, zal dit zo veel mogelijk dezelfde dag gebeuren.
Legitimatie
De monteur van Quint & Van
Ginkel is verplicht zich te legitimeren. De verwachting is dat de
werkzaamheden in de wijk tot
eind 2018 zullen duren.

Tel. 14 0182

Foto: Oscar van der Wijk

Energienetbeheerder Stedin
start later dit jaar met werkzaamheden aan de gasleidingen in Goverwelle (postcodegebied 2807). Om deze
werkzaamheden goed voor
te bereiden, controleert Stedin vanaf deze maand bĳ verschillende woningen de gasaansluiting in de meterkast.
Bewoners ontvangen een aankondigingsbrief van Stedin.

Burgemeester en wethouders in actie tijdens NLdoet bij Het Bruisnest, locatie Blekerssingel.
Zij hebben gezamenlijk een high tea voorbereid met de medewerkers en vrijwilligers. Voor de high tea
zijn buurtbewoners uitgenodigd. Kijk voor meer info over vrijwilligerswerk op www.goudvoorelkaar.nl.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Gemeente Gouda

Kleinschalige oplossingen
voor huisvesting islamitische
gemeenschap
De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar
een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na
uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zĳn er nu kleinschalige oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrĳventerrein een
islamitisch maatschappelĳk cultureel centrum voor maximaal
350 bezoekers. De bestaande wĳkmoskee De Rĳkestraat wordt
verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden beheerovereenkomsten
gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan.
OmgevingsvergunningWĳkmoskee Gouda-Oost
procedure
Gedurende de verbouwing van
De gemeente en het moskeebe- het pand aan de Antwerpseweg
stuur hebben een intentieover- zal het voormalige supermarkteenkomst gesloten voor de Ant- pand aan de Dunantsingel 92
werpseweg 1. Dit betekent dat in gebruik worden gegeven als
de benodigde vergunningen nu vervanging voor de huidige wijkaangevraagd kunnen worden. moskee aan de De Rijkestraat.
De vergunningprocedure hier- Met de nieuwe plek voor de
voor doorloopt het gebruikelij- wijkmoskee wordt de bestaanke proces. Na vergunningverle- de overlastproblematiek rond
ning wordt het pand verbouwd. de moskee De Rijkestraat aanDit neemt naar
verwachting een gepakt. Het aantal bezoekers /
Bekendmakingen
jaar in beslag.14 maart 2018
gebedsplaatsen aan de Dunantsingel bedraagt maximaal 500
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Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.

Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april.
Kattensingel
Werkzaamheden t/m 31 mei. Op
de volgende momenten is de Kattensingel helemaal afgesloten:
- 4 april van 6.00 t/m 9 april 6.00
uur.
- 13 april van 19.00 t/m 16 april
6.00 uur.
- 16 april van 6.00 t/m 20 april
19.00 uur geldt er eenrichtingsverkeer.
- 20 april van 19.00 t/m 23 april
6.00 uur.
Raam
Afgesloten van 23 april t/m 29
maart 2019 in één richting.
Korte Raam
Afgesloten op 19 maart van 7.00
tot 16.00 uur.
Jeruzalemstraat
Afgesloten t/m 23 maart.
Wilhelminastraat
Afgesloten t.h.v. de Nieuwe Markt
op 19 maart van 7.00 tot 12.00 uur.
Kort Haarlem
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten t.h.v. de Spoorstraat op
19 maart van 9.00 tot 16.00 uur.
Spoorstraat
De westzijde van het fietspad is afgesloten t/m 16 maart.

personen, ook tijdens bijzondere feestdagen. Na ongeveer
een jaar na de opening wordt
bekeken wat de ervaringen zijn
bij de gebruikers en omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is
om de wijkmoskee voor langere
periode te verplaatsen naar de
Dunantsingel en mee te nemen
in de wijkontwikkeling die hier
plaats zal vinden.
Oog voor de omgeving
Door de oplossing van twee
kleinschaliger moskeeën in
plaats van één grote moskee,
kan ook beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond deze
locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente
en initiatiefnemers. Deze zijn
gericht op het voorkomen van
overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten.

Veelgestelde vragen
Afval scheiden Loont
Hieronder leest u de veelgestelde vragen die zĳn binnengekomen bĳ de gemeente en bĳbehorende antwoorden.
Mag plastic maar op één dag
buiten gezet worden?
Ja, alleen op de inzameldag
van plastic mag u de zak op
straat zetten. Waarom? Samen met uw buren kunt u zo
uw straat opgeruimd houden
en voorkomt u ongedierte. De
speciale oranje afvalzakken
kunt u bij veel supermarkten
gratis afhalen.
Op welke dag wordt mĳn afval opgehaald?
Twijfelt u over de ophaaldag?
Kijk dan op www.cyclusnv.nl.
Daar vindt u de digitale afvalkalender. U kunt ook de Cy-

clus app downloaden voor uw
smartphone. Dan krijgt u zelfs
een seintje wanneer het inzameldag is!
Hoe kan ik zien hoe vaak ik afval aangeboden heb?
Van Cyclus ontvangt u binnenkort een brief met meer informatie over een speciale website. Hierop kunt u zien hoe vaak
u restafval hebt aangeboden in
een ondergrondse container of
uw grijze container.
Wordt mĳn grĳze container
niet twee keer geteld?
Wat gebeurt er als uw grijze

Gemeente Gouda

Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.
- Afgesloten t.h.v. de
Leeustraat t/m 14 juni.

Gerard

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Oosterwei (kadastraal bekend
onder GDA01 K 9435), het kappen van tien en snoeien van vijf bomen (26-02-2018);
Pepermolenerf (tussen nr 16 en
18 en op de hoek Snuifmolenerf
en Middenmolenlaan), het kappen van twee bomen (26-02-2018);
de Savornin Lohmansingel 6, het
plaatsen van een dakopbouw en
een dakkapel (01-03-2018);
Groen van Prinsterersingel 52,
het uitbreiden en verbouwen van
een onderwijsgebouw (26-022018);
Groen van Prinsterersingel 52a,
het kappen van drie bomen (26-022018);
Magalhaeslaan 14, het plaatsen
van een dakkapel (03-03-2018);
Naaierstraat 3, het plaatsen van
dakkapellen (19-02-2018);
Peperstraat 45, het vervangen
van de kozijnen (27-02-2018);
Schoklandplantsoen 55, het legaliseren van een reeds geplaatste dakkapel (02-03-2018);
Schoklandplantsoen 61, het
plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning (27-022018);
Venkelgaarde 1, het kappen van
twee bomen (27-02-2018);
Voorwillenseweg nabĳ 153 en
nabĳ 163, het kappen van bomen
en ophogen van de weg (27-022018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw
mening kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling

Verleende vergunningen
Jakob van Necklaan 29, het
plaatsen van dakopbouw en dakkapel en openen draagmuur (0103-2018);
Lindelaan 19, het verbouwen van
een pand (06-03-2018);
Stavorenweg 2, het verbouwen
van een bedrijfspand (27-02-2018);
Middenmolenplein 4 t/m 274 en
Poldermolenplein 1 t/m 57, het
uitbreiden van het winkelcentrum
(02-03-2018);
Wieringenhof 1 t/m 31, het bouwen van een woontoren met 31 appartementen bouwveld T3-e (0203-2018).
Verlenging beslistermĳn
Raaigras 84, het plaatsen van een
dakkapel en het wijzigen van de indeling van de voorgevel (06-032018).
Verleende
omgevingsvergunning (uitgebreid)
Westhaven 29, het aanbrengen
van wijzigingen ten behoeve van
bewoning. Dit besluit ligt zes weken, van 15 maart t/m 25 april
2018, ter inzage bij het omgevingsloket, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda.

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 be-

sloten, 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.
Sigłowa, M.K. / Geboren: 23-041978 / Vreelust 2 / Datum vertrek:
13-02-2018
Kokieć, A. / Geboren: 04-07-1992
/ Stoofkade 47 / Datum vertrek: 1402-2018
Gacka, P.T. / Geboren: 30-051997 / Prunuslaan 26 / Datum vertrek: 14-02-2018
Paračka, R. / Geboren: 19-091991 / Stoofkade 75 / Datum vertrek: 15-02-2018
Dekker, J.E. / Geboren: 23-081967 / Willensplein 85 / Datum vertrek: 19-02-2018
Scapinello, M. / Geboren: 19-091993 / Lisplantsoen 23 / Datum
vertrek: 19-02-2018
Gedi, N.A. / Geboren: 05-05-1974
/ Acaciaplein 21 / Datum vertrek:
19-02-2018
Motak, M.M. / Geboren: 02-091992 / Stoofkade 77 / Datum vertrek: 13-02-2018
Szczepaniak, R.S. / Geboren: 0503-1984 / Stoofkade 73 / Datum
vertrek: 20-02-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

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 mel-

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 om-

ding van de activiteiten.
Blom's Automobielbedrĳf, Stavorenweg 2, het veranderen van
het bedrijf door uitbouw kantoorgedeelte, andere indeling buitenruimte, verplaatsing wasplaats en
plaatsing bovengrondse opslagtank t.b.v. motorolie.
Gouda Studio's, Oosthaven 12,
het veranderen van een bedrijf voor
het bereiden van etenswaren voor
derden.
Autobedrĳf Hans Jongerius B.V.,
Zwolleweg 1, het beëindigen van
de wasplaats in de werkplaats.

container per ongeluk twee
keer achter elkaar wordt geleegd door de vuilniswagen?
Dit heeft geen gevolgen; het
wordt automatisch gecorrigeerd. U hoeft hiervoor geen
contact op te nemen met
Cyclus of de gemeente.
Mĳn afvalpas werkt niet
goed meer.
Mail of bel hiervoor met de Cyclus klantenservice via info@
cyclusnv.nl of (0182) 547500
(op werkdagen tussen 8.30 en
17.00 uur).
Zwerfafval of vuil melden?
Ziet u afval of vuilniszakken
op straat? Dan horen we dat
graag van u. We ruimen het
samen met Cyclus op en kijken wie het afval gedumpt
heeft. Om een melding te maken gaat u naar het meldpunt
openbaar gebied via www.
gouda.nl/mog of bel 14 0182.

Gouda Studio’s, verzoek om vrijstelling te verkrijgen voor het lozen
van afvalwater zonder vetafscheider op het perceel Oosthaven 12,
2801 PB Gouda. De aanvraag is
ingediend op 25 februari 2018 en
heeft kenmerk 2018052545.
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

De burgemeester
maakt bekend

Aanvraag
maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen ontvangen:

Kennisgeving openbare
zitting hoofdstembureau

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is dan niet nodig. In
bepaalde gevallen is het gewenst
aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen naast de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Op vrijdag 23 maart 2018 om
10.00 uur wordt, in een openbare zitting van het centraal/hoofdstembureau, de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezing
van
Gouda vastgesteld.
De zitting vindt plaats in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

Aanvragen hiertoe zijn ingediend
door:
Buurtvereniging Het Ankerlicht,
verzoek om vrijstelling te verkrijgen voor het lozen van afvalwater
zonder vetafscheider op het perceel Plaswijckweg 110, 2804 ZA
Gouda.
De aanvraag is ingediend op 5
maart 2018 en heeft kenmerk
2018058795.
schrĳving 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.

Foto: VVV Gouda
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