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Nieuws
20 september 2017

Gemeente Gouda

Met de Stadspas en het Kindpakket kan iedereen meedoen!
Gouda heeft als stadspas
gekozen voor de Rotterdampas. Hiermee kunt u meer dan
750 leuke dingen doen, gratis
of met korting, in Gouda én de
hele regio. Iedereen kan een
pas kopen. Voor inwoners met
een laag inkomen is de pas
goedkoper en hun inwonende
kinderen krĳgen het Kindpakket
en een gratis stadspas.

Met het Kindpakket kunnen
álle kinderen meedoen
Wanneer u van een minimum inkomen moet rondkomen blijft
er vaak weinig geld over. Om
te voorkomen dat kinderen niet
mee kunnen doen is er het Kindpakket. De gemeente vergoedt
onder meer de kosten voor het
lidmaatschap van sportverenigingen of kosten voor muziek-
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Met de stadspas zijn veel leuke
dingen te doen in Gouda en de
regio. Met korting (of zelfs gratis) wordt het nog leuker. Wat
dacht u van: gratis naar Monkey
Town en Duinrell of met korting
naar Diergaarde Blijdorp en Avifauna? Of bijvoorbeeld zo vaak u
maar wilt gratis naar veel musea
in Gouda, Rotterdam, Den Haag
en Delft. De stadspas kunt u dus
snel terug verdienen.

Het hele jaar door nieuwe acties
Met de Rotterdampas kunt u ook
gebruikmaken van acties, zoals een gratis ijsje, kopje koffie
of deelname aan een workshop.
Het hele pasjaar door worden er
nieuwe acties toegevoegd, bijvoorbeeld lastminute, maand- en
seizoenacties. Zoek eenvoudig
een actie of laat u inspireren voor
een leuk dagje uit. Bekijk alle acties op www.rotterdampas.nl.

Start bij Taekwondo Akabbouz in Gouda,
één van de deelnemende sportverenigingen.

In contact met het college

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 20 september
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

en zwemlessen. Kinderen van 4
t/m 17 jaar krijgen een jeugdtegoed van € 150 voor het kopen
van spullen voor school, sport of
cultuur. Kijk voor meer informatie
op www.gouda.nl/kindpakket.

Besluitvormende
raadsvergadering
• Elektronische kennisgeving
• Toekomst Promen
• Mobiliteitsvisie
• Bestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42
• Bestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112

Wethouder Rogier Tetteroo
(Werk en inkomen): “De introductie van de Stadspas en het
Kindpakket is goed nieuws voor
alle Gouwenaars. Iedereen kan
nu voordelig leuke dingen doen
in Gouda en daarbuiten. Belangrijker nog is dat kinderen mee
kunnen doen. Alle kinderen hebben recht op een jeugd waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Met het jeugdtegoed valt
niemand buiten de boot.”
Kosten
De Rotterdampas is geldig van 1
maart tot 1 maart en kost standaard € 60 voor volwassenen.
Voor kinderen t/m 17 jaar is de
pas € 12,50. Mensen met een
laag inkomen (tot 120% bijstandsnorm) komen in aanmerking voor een gereduceerd tarief
via de gemeente. De pas kost
dan € 5 voor volwassenen en is
gratis voor inwonende kinderen.
Bestellen
Bestel de pas snel en gemakkelijk online via www.rotterdampas.nl/bestellen. Een pas voor
kinderen kan alleen worden be-

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.
steld in combinatie met een pas
voor (één van de) ouders aan de
balie in het Huis van de Stad.
Denkt u in aanmerking te komen
voor het lage tarief? Dan kunt
u een beschikking aanvragen
met het formulier via de website
www.gouda.nl/stadspas of bel
met de gemeente Gouda via
tel. 14 0182. De stadspas voor
het lage tarief kan alleen besteld
worden aan de balie in het Huis
van de Stad als u een beschikking van de gemeente hebt ontvangen.

Tuimeling van licht
Wat het was
Toen iets groots langzaam de lege ruimte vulde
Het was de tuimeling van een gebrandschilderde lichtval
de langgerekte vloeibaarheid ervan
de kleur van een ontbrekende schaduw
de eindigheid, de nietigheid. Van alles.
Het was meer dan de beginnende orgelklank
Het was hoe ik daar zat op de harde bank
En dronk van de wĳn. En het was niets minder
dan het voelen van een pĳn, het verlangen naar een weerzien
Het was de openbaring van een lang geleden gehoord
niet eerder begrepen woord. In mĳzelf.

Vrijwilligers gezocht voor
middeleeuws festival
‘Zotte Zaterdag’!

Het was een stem die inhoud gaf. Aan alles.
Het was een wakker worden
Het was het passen van een jas die altĳd past
Het was Erasmus in een raam van kleurrĳk glas
Het was geschiedenis in een vergezicht

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.

Het was de grootsheid van een licht

Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is
op maandag 9 oktober tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.

Hanneke Leroux, september 2017

College Ontmoet
Op 26 september staat een bezoek van het college gepland
aan Jeugdbescherming West.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders vindt u
op www.gouda.nl/college. Volg
de gemeente op Twitter met

Het was de Mens zien staan

@gemeentegouda of Facebook:
Gemeente Gouda

Inloopspreekuur
in de wijk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt
op vrijdagmiddag 22 september van 13.00 tot 14.00
uur een inloopspreekuur.
Kom dan gerust langs. Aanmelding vooraf is niet nodig. De koffie en thee staan
klaar. Adres: De Speelwinkel, Raam 60 – 62 in Gouda.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

MARKT
MARKT
GOUDA
Verplaatsing
GOUDA
warenmarkt

In een tuimeling van alles.
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Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
20 september – college: miljoenenontbijt;
6 oktober – wethouder Bergman: Erfgoeddag.

Dat was het. Wat altĳd al geweest was. En niets ontbrak.

Wilt u graag een keertje als middeleeuwer gekleed gaan? Lĳkt
het u leuk om kinderen te leren schrĳven met een ganzenveer?
Of wilt u gastheer of gastvrouw bĳ een concert zĳn? Geef u dan
op voor ‘Zotte Zaterdag’ op zaterdag 14 oktober. Tĳdens deze
dag maakt de stad een reis in de tĳd en gaan we terug naar de
middeleeuwen.
Het wordt een dag met een
knipoog naar Erasmus’ ‘Lof der
Zotheid’ en een dag waarop we
de cultuur-historische rijkdom
van onze stad laten zien. Voor
jong en oud zijn er talloze activiteiten op en rondom de Markt.
Bouw bijvoorbeeld een kasteel,
vaar door de grachten of doe
mee aan een fotospeurtocht. Dit
is slechts een greep uit het aan-

Tel. 14 0182

bod. Middeleeuwse muziek en
middeleeuwse figuren zorgen
voor de juiste sfeer. Natuurlijk
zijn er ook hapjes en drankjes.

MARKT
Verplaatsing
Vanwege de jaarlijkse kermis wordt de
GOUDA
markt
op donderdag 21 en zaterdag
warenmarkt

Verplaatsing
23 september
verplaatst van de Markt
Vanwege
de jaarlijkse kermis wordt de
warenmarkt
naar parkeerterrein Klein Amerika.
markt Vanwege
op donderdag
21 en
de jaarlijkse kermis
wordtzaterdag
de
markt
op
donderdag
21
en
zaterdag
23 september verplaatst van de Markt
23 september verplaatst van de Markt
naar parkeerterrein
Klein
Amerika.
naar parkeerterrein Klein
Amerika.

Aanmelden
Vindt u het leuk om op deze
dag mee te helpen, al dan niet
in middeleeuwse kleding? Mail
dan naar dick@cultuurhuisgarenspinnerij.nl.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Nieuws
Bekendmakingen
20 september 2017

Gemeente Gouda
Gouda is ‘Goed Bezig’!
De lancering van de nieuwe campagne ‘Gouda Goed Bezig’
rondom jongeren en hun gewicht is een feit. Topsporter Aafke
van Leeuwen zette de start symbolisch kracht bĳ door een bord
te overhandigen aan wethouder Jan-Willem van Gelder (sport).
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Woensdag 27 september,
oriëntatieweek gemeenteraad
De oriëntatieweek is een avond
van en voor de gemeenteraad. Op
die avond wordt er geen officiële
raadsvergadering gehouden maar
hebben de fracties in de gemeenteraad de mogelijkheid om zelf onderwerpen te agenderen.
Fracties kunnen inwoners of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen om van zich te laten horen, bijvoorbeeld door een
presentatie te houden. Op deze
manier kunnen zij op verzoek van
fracties hun invloed uitoefenen op
onderwerpen en kunnen fracties
de informatie betrekken bij eventuele besluitvorming in de gemeenteraad.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/raadsinformatie of neem
contact op met de griffie via tel.
(0182) 589197 of griffie@gouda.nl.
Op woensdag 4 oktober 2017
komt de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen
zijn alleen informatief.
Ridder van Catsweg, intrekking
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Dunantsingel, intrekking voetgangersoversteekplaats (zebrapad)
t.h.v. de kruising met de Bernadottelaan.
Deze verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 21 september 2017 t/m 1
november 2017. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

in de stad zorgt ervoor dat dit
kan slagen. Wij waarderen hun
inzet om Gouda op een goed gewicht te krijgen”, aldus wethouder Van Gelder.

aliseren van een dakterras op een
vergunningsvrije aanbouw (11-092017);
Lage Gouwe 192, het plaatsen van
zonnepanelen (06-09-2017);
Nieuwehaven 314, de aanvraag
voor een constructieve wijziging
(12-09-2017);
Nieuwehaven 314, maken van een
schutting en het plaatsen van een
dakraam (08-09-2017);
Wethouder Venteweg 97, het
bouwen van een woning met berging (08-09-2017).

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn om vergunning te verlenen:

Gemeente Gouda

Afgelopen week bracht het college een werkbezoek aan CVV De Jodan
Boys. Daar krijgen kinderen uit de buurt (in het kader van de maatBekendmakingen
schappelijke voetbalschool)
twee keer per week training van de spelers
van Jodan Boys
Het bezoek was
reden voor een leuke foto!
201.september
2017

De gemeenteraad
maakt bekend

In deze campagne ligt de focus
op voeding, beweging en omgeving. Het initiatief ligt bij JOGG
(Jongeren op Gezond Gewicht)
en SportpuntGouda; de uitvoering gebeurt met vele partners in
de stad. “Juist die samenwerking
van verenigingen en instellingen

Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg –
Zegelvlinderstraat
Het kruispunt is t/m 6 oktober 17.00
uur afgesloten.
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met de
Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Vogelenzang
Afgesloten van 2 oktober 9.00 t/m
12 oktober 16.00 uur.
Paradĳs
Afgesloten van 13 oktober 9.00 t/m
23 oktober 16.00 uur.
Goverwelle
Baliemolenerf
Afgesloten van 26 september 7.00
t/m 16.00 uur. De afsluiting is tussen
de straat Baliemolenerf en de aansluiting op de Middenmolenlaan.
Korte Akkeren
Teunisbloemstraat
Afgesloten t/m 2 oktober 17.00 uur.
Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten t/m 20 september 17.00
uur tussen de Schouwburglaan en
de Eerste Hieronymus van Alphenstraat.
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Oost
Dunantsingel
Afgesloten t/m 20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan en de
Nansenstraat.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Poldermolendreef, het aanleggen van twee tijdelijke inritten aan
de Poldermolendreef (11-09-2017);
Bloemendaalseweg 43c, het aanpassen van de gevel en het plaatsen van een toegangspoort (08-092017);
Bosweg 67, het gebruiken van een
pand als winkel en bedrijfspand (0709-2017);
Clarissenhof 5 en 6, het herplaatsen van een privacy scherm (09-092017);
De Kwekerĳ 1, het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
(11-09-2017);
Gravin Jacobastraat 51, het re-

Toelichting
Aanvragen vergunningen?
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor o.a. de activiteit bouwen, brandveilig gebruik, uitrit, kappen, milieu, monumenten, reclame of slopen. Deze aanvragen worden behandeld door de afdeling Bouwen woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl).
Overige vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning
kunt u direct bĳ de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Hoge Gouwe, het renoveren van
een steiger (08-09-2017);
Nieuwe Gouwe O.Z. nabĳ nr.13b,
het tijdelijk plaatsen van twee containers voor verkoopmogelijkheden
(14-09-2017);
Schoklandplantsoen 37 t/m 47,
Terschellinglaan 28 t/m 46, het
bouwen van 22 woningen (Westergouwe) (08-09-2017);
Gouderaksedĳk 77, het renoveren
van een schuur, gemeentelijk monument (12-09-2017);
Isoldestraat 14, het kappen van
een boom (08-09-2017);
Karnemelksloot 189, het plaatsen van afvoerpijp en handelsreclame, gemeentelijk monument (0809-2017);
Pim Mulierlaan 4, het kappen van
één boom (08-09-2017);
Sweelinckstraat 26, het realiseren van een dakterras op de tweede verdieping (08-09-2017);
Turfmarkt 132, het renoveren van
het dak, gemeentelijk monument
(07-09-2017);
Turfmarkt 60, het slopen van het
kerkgebouw (08-09-2017);
Turfmarkt 72, het herschikken van
bestaande dakpannen, rijksmonument (12-09-2017);
Venroystraat 1-21, Verspuystraat 1-17, Kattensingel 1-1a1b, het bouwen van 23 eengezinswoningen (locatie 3 Notenboomen)
(12-09-2017);
Wilhelmina van Pruisenlaan 417,
het maken van een nieuw entreekozijn (12-09-2017).
Verlenging beslistermĳn
Middenwillenseweg 165, het
plaatsen van een dakkapel (ingetrokken) (08-09-2017).
Ontwerpvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van

Landvastbrug, globaal gelegen
tussen Sluisdijk en Eurorotonde
te Gouda en ligt op de kadastrale
percelen Gemeente Gouda, sectie
F perceelnummer 3744 en sectie N
perceelnummers 38, 39 en 40, het
bouwen van de Landvastbrug (fietsen vlonderbrug). Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage in het
Huis van de Stad van 21 september t/m 2 november 2017. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierover schriftelijk en mondeling
binnen deze termijn indienen bij de
gemeente Gouda, ter attentie van
Bouw- en Woningtoezicht, postbus
1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze’ of via tel.
14 0182.

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.
El Hamdani, A. / Geboren: 13-031987 / Tristanstraat 66 / Datum vertrek: 23-08-2017;
Kouwenhoven, M. / Geboren: 1304-1984 / Snoystraat 50 / Datum
vertrek: 24-08-2017;
Sala, K. / Geboren: 08-03-1994 /
Stoofkade 67 / Datum vertrek: 2808-2017;
Borisov, E.G. / Geboren: 14-091995 / Stoofkade 77 / Datum vertrek: 29-08-2017;
Horváth, V.R. / Geboren: 04-121994 / Stoofkade 97 / Datum vertrek: 29-08-2017;
Dwojak, P. / Geboren: 16-01-1993
/ Stoofkade 59 / Datum vertrek: 2908-2017;
Acevedo Donate, A. / Geboren:
09-08-1995 / Stoofkade 41 / Datum

wĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u
hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen. Zienswĳzen zĳn openbaar
en worden gestuurd aan de aanvrager van de vergunning of ontheffing. Als u
uw zienswĳze geheim wilt houden, moet u hierom vragen.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een bezwaarschrift en/
of beroepschrift in?
Heeft het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u het
niet eens bent? Tegen verleende vergunningen en besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bĳ de Gemeente Gouda,
t.a.v. Centraal juridische afdeling, postbus 1086, 2800 BB Gouda. De termĳn
waarbinnen u dit moet doen, leest u in de bekendmaking. In uw bezwaarschrift
zet u in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, een omschrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet
niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Het college of de burgemeester neemt

vertrek: 30-08-2017;
Sosnowski, R.P. / Geboren: 2008-1986 / Stoofkade 33 / Datum
vertrek: 30-08-2017.
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).

Ontwerp-omgevingsvergunning fiets- en
vlonderbrug N207b
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om,
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a. sub 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren
van een fiets- en vlonderbrug naast
de N207 ter hoogte van Westergouwe. De brug over de Ringvaart zal
de bestaande fietsroute over het
Zuidplasviaduct vervangen. De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen van 21 september t/m
1 november 2017 voor eenieder op
de volgende wijzen ter inzage:
- Tijdens openingsuren bij de Omgevingsdienst Midden-Holland
(ODMH), Thorbeckelaan 5, 2805
CA Gouda;
- Digitaal via de website www.
gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
Gedurende deze termijn is het voor
eenieder mogelijk om schriftelijk
dan wel mondeling zienswijzen in
te dienen omtrent de omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen
kunt u verzenden aan de gemeente Gouda, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies, postbus 1086,
2800 BB Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het
Omgevingsloket van de gemeente Gouda via tel.: 14 0182 of
omgevingsloket@gouda.nl.
.

Deze straatnamen zijn te lang om
geautomatiseerd verwerkt te kunnen worden. De nieuwe (afgekorte) schrijfwijze van de straatnaam
wordt automatisch doorgegeven
aan overheidsinstanties zoals de
Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV, pensioenfondsen
en zorgverzekeraars.
De volgende straatnamen worden
aangepast:
Afkortingen vanaf
28 september 2017
Adriaen Gerridsz de Vrĳestraat
wordt A Gerridsz de Vrijestr;
Burgemeester Gaarlandtsingel
wordt Burg Gaarlandtsingel;
Burgemeester Martenssingel
wordt Burg Martenssingel;
Burgemeester Martensstraat
wordt Burg Martensstraat;
Burgemeester van Dĳkesingel
wordt Burg van Dijkesingel;
Burgemeester van Reenensingel
wordt Burg van Reenensingel;
Eerste E.J. Potgieterstraat
wordt 1e E J Potgieterstraat;
Mr. D.J. van Heusdestraat
wordt Mr D J van Heusdestraat;
R.C. B. van den Brinkstraat
wordt R C B vd Brinkstr;
Tweede E.J. Potgieterstraat
wordt 2e E J Potgieterstraat.
Voor meer informatie of vragen
kunt u contact opnemen met het
Klant Contact Centrum van de gemeente Gouda via tel. 14 0182 of
gemeente@gouda.nl.

Vergadering
Adviescommissie voor
Straatnaamgeving
Woensdag 27 september 2017 van
19.00 tot 21.00 uur in het Huis van
de Stad, Kamer 0.37.

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

Aanpassen schrijfwijze
straatnamen
Op 28 september 2017 worden in
de gemeente Gouda van een aantal
straatnamen de (afgekorte) schrijfwijze aangepast aan de zogenaamde NEN-norm. Deze aanpassing is
een verplichting vanwege de aansluiting op de nieuwe landelijke
voorziening Basisregistratie Personen (BRP).
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.

