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Regio ondertekent actieplan
Perspectief op Werk
Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen
meer kans op werk. De gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, werkgevers en UWV gaan
samen investeren in werk voor deze doelgroep. Hierbij gebruiken
zij een extra impuls van het kabinet van € 1.000.000 voor deze
regio. Vorige week tekenden ze hiervoor het regionale actieplan
Perspectief op Werk voor de arbeidsmarktregio Midden Holland.
Perspectief op Werk is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland samen
met de, ministeries van OCW
en SZW. Hiermee willen ze regio’s stimuleren de kansen die
de huidige krappe arbeidsmarkt
biedt, te benutten om vraag en
aanbod van werk en werkzoekenden samen te brengen.

Nederland.
In het regionale actieplan staan
activiteiten om werkzoekenden
met een uitkering en jongeren
t/m 27 jaar die willen en kunnen
werken, naar werk toe te leiden.
“We gaan ons in de regio rich-

ten op sectoren met mooie kansen voor onze werkzoekenden”,
aldus wethouder Rogier (Werk
en Inkomen). “We doen dit samen met de werkgevers. Het
gaat dan bijvoorbeeld om banen in de transport & logistiek,
in de horeca, zorg, de bouw &
installatiebranche, in de ICT en
de techniek. Hier is volop werk.
Per persoon kijken we naar de
mogelijkheden voor opleiden.
Dit is een prachtige kans op een
mooie baan. Dit doen we vanuit
het Werkgeversservicepunt en
samen met onze buurgemeenten en de werkgevers(organisaties) in deze gemeenten.”

In de regio Gouda wordt hier
met enthousiasme gebruik van
gemaakt. De economie bloeit
en er is een grote vraag naar
werknemers. Ook zijn nog veel
mensen met een uitkering op
zoek naar werk. Hier is vaak
sprake van een ‘mismatch’: de
vraag sluit niet aan op het aanbod. Dit probleem speelt in heel

Erepenning voor Goudse helden
Vijf Goudse helden hebben een erepenning ontvangen van de
Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor
het redden van slachtoffers uit een auto die te water was geraakt. Burgemeester Salet reikte de erepenningen uit namens
de KMRD aan de heer Arkiza, de heer Tesser en mevrouw
Rabouw. Twee van de vijf redders konden helaas niet bij de
uitreiking aanwezig zijn. Zij ontvangen de erepenning op een
ander moment.
Op zaterdag 23 maart belandde een auto ondersteboven in
het water op de hoek van de
Walvisstraat / Westerkade. De
auto verdween bijna geheel

onder water. De vijf Gouwenaars
handelden meteen en doken het
water in om de inzittenden uit de
auto te bevrijden of gaven eerste
hulp en reanimatie op de kant.

Wie verdient volgens
u een Goudse Ster 2019?

Het risico op inbraak in uw woning is rond de vakantieperiode een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlijk niet van te
weerhouden om op vakantie te gaan. Maar het is wel goed
om vooraf maatregelen te nemen. Zo kunt u bij de gemeente melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in
het zeil kan worden gehouden. U kunt het hele jaar door
gebruikmaken van deze ‘vakantieservice’.

Wat kunt u zelf doen?
Een fijne vakantie begint uiteraard met een goede voorbereiding. Ook hoe u uw woning achterlaat. Let daarom
op de volgende zaken:

Jongeren die zich inzetten voor anderen. Dat verdient een lintje!
Tot 1 oktober kunnen Goudse jongeren worden voorgedragen
voor de Goudse Ster. Dat is de naam voor het Goudse lintje voor
kinderen tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 23 jaar die een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Jongeren die het verdienen
om in het zonnetje gezet te worden!

• Laat buren weten wanneer
u op vakantie bent;
• Niet thuis? Zorg dat er ’s
avonds wel licht brandt
(bijv. met een timer);
• Zorg dat uw woning er bewoond uitziet. Vraag buren
of familie om de post weg te
halen;
• Sluit uw ramen en deuren
zorgvuldig af. Leg sleutels
uit het zicht;
• Vermeld uw afwezigheid
niet op uw voicemail of social media.

Goudse Ster
De gemeente Gouda is trots op
jonge inwoners die een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Zoals deze jongeren die in
2018 een Goudse ster ontvingen
voor hun hulp bij huiswerkbegeleiding op de Goudse Weekendschool. Of bij de sportclub altijd
meehelpen met verschillende
activiteiten. Of denk ook aan
jongeren die zich inzetten voor
een goed doel, lastige onderwerpen bespreekbaar maken of
een bijzondere prestatie hebben
geleverd.

voor meer informatie en aanmelding.

VluchtelingenWerk Gouda
Tijdens een werkbezoek aan
VluchtelingenWerk
Gouda
hebben burgemeester en wethouders kennis gemaakt met
een vijftal vluchtelingen uit
Gouda. In een persoonlijk gesprek kreeg zij een goed beeld
van de opvang en integratie in
hun eerste jaar in Nederland.
De statushouders ervaarden
op hun beurt hoe dicht je als
inwoner van Nederland bij de
politiek kunt staan. Vluchtelingen hebben vaak moeilijke
ervaringen doorstaan. Het bieden van maatwerk en een persoonlijke benadering is de kern
van VluchtelingenWerk, die als
missie heeft: ‘van aankomst tot
zelfredzaamheid’.

Aanmelden
U kunt uw vakantie melden
door het formulier in te vullen
op de website www.gouda.nl/
vakantieservice.

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 spre-

Bij de uitreiking waren ook de
drie slachtoffers en hun familie
aanwezig om hun redders te
bedanken.

Burgemeester Salet, de drie redders: de heer Arkiza, mevrouw Rabouw, de heer Tesser en de heer
Heldring van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Verklein risico op inbraak tijdens
de zomervakantie

Stadstoezicht zal in samenwerking met de politie extra
surveilleren in buurten en wijken waar relatief veel mensen
op vakantie zijn.

Burgemeester Salet: “In dit
soort situaties, telt elke seconde. Het is niet vanzelfsprekend
dat omstanders direct handelen bij een ongeluk. Deze vijf
Gouwenaars deden dat gelukkig wel.”

ken? Het eerstkomende spreekuur is op maandag 9 september
tussen 17.00 - 18.00 uur. Kijk op
www.gouda.nl/collegespreekuur

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
19 juli - burgemeester Salet
en wethouder Van Vugt: fotomoment i.h.k.v. 747 jaar stadsrechten op de Markt
27 juli - wethouder Bunnik:
opening All Stars Camp Basketball.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

op vrijdag 15 november.
Aanmelden tot 1 oktober
Iedereen kan tot 1 oktober een
kandidaat voordragen via het
officiële voordrachtformulier. U
vindt het formulier op de website www.gouda.nl/jeugdlintje.
Een deskundige jury beoordeelt
de aanvragen.

Zij mogen in de schijnwerpers
staan. Daarom zijn de jeugdlintjes, Goudse Sterren genaamd,
in het leven geroepen. Sinds
2009 reikt de burgemeester
jaarlijks maximaal tien Goudse
Sterren uit. De uitreiking vindt
jaarlijks plaats in november
rondom de dag van de Rechten
van het Kind, in het Oude Stadhuys van Gouda. Dit jaar is dat

Stimuleringsregeling
Wonen en Zorg
Heeft u plannen om een woonvorm, met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen, op te zetten? Dan kunt
u vanaf nu gebruikmaken van de stimuleringsregeling Wonen
en Zorg. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een
combinatie hiervan, met een minimum van vijf wooneenheden.
In de regeling heet dit woonzorgarrangementen.
Via de stimuleringsregeling van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kan een subsidie voor de initiatieffase worden
aangevraagd en/of een borgstellingslening voor de planontwikkelfase of de bouw- en nafinancieringsfase.
Voorwaarden zijn onder andere:
• regeling is bestemd voor bewonersinitiatieven of initiatieven van sociale ondernemers;
• het is vooral bedoeld voor
mensen van 55 jaar en ouder;
• voor
kleinschalige
woon-

@gemeentegouda

zorgarrangementen vanaf vijf
wooneenheden;
• initiatieven die leiden tot sociale cohesie en ontmoeting;
• minimaal 25% van de wooneenheden wordt onder de
huurtoeslaggrens verhuurd óf
verkocht beneden de grens
van de NHG.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
www.rvo.nl. De regeling loopt
nog tot eind 2019.

gemeentegouda
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Bekendmakingen
17 juli 2019

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces tot
begin september De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op 18 september. 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.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Klein Amerika
Een gedeelte van parkeerterrein
Klein Amerika wordt op donderdag
26 september 2019 van 3.30 tot
15.00 uur en op zaterdag 28 september 2019 van 3.30 tot 20.00 uur
gesloten voor alle voertuigen. Dit
houdt verband met de verplaatsing
van de warenmarkt naar Klein Amerika tijdens Kermis op de Markt. De
op genoemde tijden en weggedeelte geparkeerde auto’s zullen
op grond van de wegsleepverordening van de gemeente Gouda,
weggesleept worden. Twee weken
voorafgaand aan de ingangsdatum
van de tijdelijke verkeersmaatregel
wordt met bebording ter plaatse
aangegeven welke weggedeelten
het betreft.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 18 juli t/m 28 augustus 2019.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Goverwelle
Aderpolderweg
Afgesloten (t.h.v. nummer 9) van 31
juli 7.00 tot 6 augustus 17.00 uur.
Korte Akkeren
Emmastraat
Afgesloten t/m 19 juli 16.00 uur.
Snoystraat 38
Afgesloten 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 19 juli i.v.m. aanbrengen van een nieuwe inrit.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
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zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Da Costakade tegenover 88 (Kadastraal bekend onder GDA01
F 2531), het vellen van een boom
(03-07-2019);
Hulkestein achter 16, het vellen
van een boom (02-07-2019);
Kameraarslag nabij 47 (kadastraal bekend onder GDA01
K 5092), het vellen van een boom
(03-07-2019);
langs de Middenwillenseweg,
het maken van vluchtdeuren in het
geluidsscherm langs het spoor (2606-2019);
Bloemendaalseweg 65a, het kappen van een boom (03-07-2019);
Cronjéstraat 26, het plaatsen van
een dakkapel (03-07-2019);
Denneweg 6, het plaatsen van een
dakkapel (07-07-2019);
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 28 t/m 34, het funderen van
4 woonwagenstandplaatsen (0207-2019);
Karekietstraat 12, het uitbreiden
van de 1e verdieping en plaatsen
van dakopbouw op 2e verdieping
(05-07-2019);
Livingstonelaan nabij 60, het kappen van bomen (03-07-2019);
Sint Josephstraat 96, het kappen
van een boom (03-07-2019);
Talmastraat 15, het plaatsen van
een dakkapel (05-07-2019);
Thorbeckelaan 89, het kappen
van een boom (02-07-2019);
Tollensstraat 36, het kappen van
een boom (02-07-2019);
Vossenburchkade 37, het kappen
van een boom (04-07-2019);
Winterdijk 8, het realiseren van
een nieuwe woonzorggroep (0507-2019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Bodegraafsestraatweg
tegenover nr: 139, het bouwen van een
aanlegsteiger (09-07-2019);
Aaltje Bakstraat 1, het aanbrengen van een gedicht op de zijgevel van een monumentale woning,
rijksmonument (02-07-2019);
Achterwillenseweg 22a t/m 22c,
het transformeren van een kantoorgebouw naar een appartementencomplex (03-07-2019);
Antwerpseweg 11, het verplaatsen van een reclamezuil en bouwen
van een poer en betonnen plaat
(09-07-2019);
Burgemeester
Martenssingel
139 en 139a, het splitsen van de
bovenwoning ten behoeve van jongerenhuisvesting (03-07-2019);
Burgvlietkade 20, het realiseren
van een kelderbak en uitbouw (0307-2019);
Domela Nieuwenhuisstraat 16,
het realiseren van een nokverhoging en het plaatsen van een dakkapel (03-07-2019);
Karnemelksloot 46, 48 en 50, het
verbouwen tot drie appartementen,
gemeentelijk monument (02-072019);
Koningin Wilhelminaweg 104, het

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

plaatsen van een dakkapel (03-072019);
Korte Groenendaal 19, het aanbrengen van reclame (08-07-2019);
Middenmolenplein 4 t/m 274 en
het Polderplein 1 t/m 55, het aanpassen van de brandveiligheidsinstallaties (03-07-2019);
Noothoven van Goorstraat 19,
het maken van een muurdoorbraak
en het wijzigen van de constructie
(03-07-2019);
Strausserf 15, het plaatsen van
een dakkapel op het achterdak van
een woning (03-07-2019,);
Tobbepad 2, het vellen van twaalf
bomen (05-07-2019);
Wibautstraat 1, het realiseren van
een hondenhok in de tuin achter
het pand (03-07-2019);
Zuidelijke Steijnkade 18, het
plaatsen van een dakopbouw (0207-2019).
Verlenging beslistermijn
Blekerssingel 40a, het plaatsen
van een dakopbouw (09-07-2019);
Markt 2, het bouwen van terrasschotten (05-07-2019);
Markt 31, het legaliseren van een
permanente zonwering (05-072019)
Middenmolenlaan 177, het plaatsen van een dakopbouw (03-062019).

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.
Jaskulski, D.K. / Geboren: 30-081976 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 18-06-2019
Jaskulska, A. / Geboren: 15-121977 / Stoofkade 31 / Datum vertrek: 18-06-2019
Chaaouit, S. / Geboren: 23-051995 / Ronsseweg 332 / Datum
vertrek: 20-06-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 9 juli 2019 het
subsidieplafond voor de Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen Gouda voor de periode van 1
januari 2019 tot en met 31 december 2019 verhoogd met €20.000,-.

Het plafond is nu vastgesteld op €
70.000,-.

Beleidsregels deeltijd
ondernemen
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 25 juni 2019
de Beleidsregels Deeltijd ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019
vastgesteld. Kijk voor de volledige
regeling op www.overheid.nl.

Subsidieregeling
‘Gouda op de kaart’
Burgemeester en wethouders laten
weten dat zij op 9 juli 2019 nieuwe subsidieregeling ‘Gouda op de
Kaart’ hebben vastgesteld. U kunt
deze regeling inzien op www.overheid.nl of bij de balie in het Huis van
de Stad. Heeft u vragen, dan kunt
u contact opnemen met het Klant
Contact Centrum van de gemeente
Gouda via tel. 14 0182.

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag
omgevingsvergunning
Reigerstraat 37
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontwerpbesluit is vastgesteld
op de aanvraag met kenmerk
2019408670. Dit betreft het toevoegen van een peutergroep in
het pand aande Reigerstraat 37 in
Gouda. In het ontwerpbesluit wordt
de vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft de volgende
onderdelen:
• brandveilig gebruik (brandveiligheid)
Inzage
Het ontwerpbesluit 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.
Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt
u uw zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U kunt
uw zienswijze richten aan ODMH,
postbus 45, 2800 AA Gouda, of via
e-mail: info@odmh.nl. Vermeld u
daarbij het kenmerk 2019408670.
Na afloop van de inzagetermijn
wordt een definitief besluit genomen. Bij de bekendmaking van het
definitieve besluit zullen wij u nader
informeren over de vervolgprocedure.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of tel. 088-54 50 000.

Kennisgeving besluit op
aanvraag omgevingsvergunning Goudkade 16
Op 28 juni 2019 heeft de Omgevingsdienst
Midden-Holland
(ODMH) namens de gemeen-

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

te Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2019270274. Dit betreft de aanvraag van Gouda Refractories, voor
het veranderen van de opslag van
gevaarlijke stoffen ter plaatse van
de Goudkade 16 in Gouda. De vergunning is toegekend. Het besluit
betreft de volgende onderdelen:
• milieuvergunning

Wegonttrekking
Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2019 besloten een
deel van de De Rijkestraat te onttrekken aan het openbaar verkeer.
Dit besluit is op 10 juli 2019 bekendgemaakt in het elektronische
Gemeenteblad 2019, 169073.

Standplaatsvergunning

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.

De volgende standplaatsvergunning is verleend door burgemeester
en wethouders aan:

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.

U kunt het herziene besluit inzien
bij de gemeente Gouda. U kunt
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

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.

Dhr. Nguyen, voor verkoop van
Vietnamese gerechten en frisdrank,
van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 en van 1 januari 2020 t/m
31 december 2020 wekelijks op
vrijdag en zaterdag van 09.00 tot
19.00 uur.
Locatie: Gildenburg. De eerder
verleende vergunning is herzien op
4 juli 2019.

Burgemeester,
M. Salet
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende vergunningen
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
Vereniging van Goudse Molenaars, aanvraag mini Riethoek
Molen
Locatie: Op het eiland voor de
Mallemolen
Vergunning verleend: 3 juli 2019
Verzenddatum vergunning: 3 juli
2019
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,
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.

