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Nieuws
14 november 2018

Gemeente Gouda

Milo Schoenmaker vertrekt per 15 januari 2019 als burgemeester van Gouda. Hij heeft 6 jaar met
veel plezier in Gouda gewerkt. Schoenmaker heeft de functie van bestuursvoorzitter bij het COA
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) aanvaard. Hij heeft de commissaris der Koning in ZuidHolland hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. De commissaris zal de fractievoorzitters van
de gemeenteraad uitnodigen voor een gesprek over de ontstane situatie.
Burgemeester Schoenmaker:
“Soms komen zaken onver
wacht in een stroomversnel
ling. Ik ben vanaf 2012 met
veel plezier burgemeester in
Gouda en in januari van dit jaar
voorgedragen voor herbenoe
ming. Mijn idee was om mij in

de loop der tijd te oriënteren op
een andere baan. Een baan die
wat mij betreft ook buiten het
openbaar bestuur zou kunnen
liggen, maar er wel raakvlak
ken mee zou moeten hebben.
Die gelegenheid deed zich, veel
sneller dan verwacht, voor toen

halverwege dit jaar de vacature
van bestuursvoorzitter bij het
COA verscheen. Een functie
waar ik mijn ervaring als burge
meester in kan zetten, die aan
sluit op mijn profiel en tegelijk
zeer interessante en uitdagende
nieuwe ervaringen mogelijk gaat

maken. Dus ik heb mijn belang
stelling laten blijken. Na een
aantal goede gesprekken ben ik
benoemd en start op 15 januari
2019.”
Schoenmaker leerde het COA
kennen in 2015, toen ook Gouda
in beeld was voor het vestigen
van een azc. “Het is een grote
organisatie, die tegelijkertijd erg
flexibel moet zijn en een belang
rijke taak verricht: het zo goed
mogelijk opvangen van mensen
die asiel aanvragen. Het onder
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Burgemeester Schoenmaker vertrekt uit Gouda

houden van contacten met ge
meenten en het samenwerken
met andere partners op rijks
niveau spreken mij erg aan.”
Het is voor Schoenmaker nog
te vroeg om terug te kijken
op zijn Goudse periode. “Het
waren mooie, leerzame en soms

enerverende jaren, maar ik ben
voorlopig nog druk bezig in
Gouda op tal van terreinen. Eén
ding staat vast: Gouda heeft een
vast plekje in mijn hart verwor
ven.”

Stembureaulid of stemmenteller worden?

Vanavond in de
gemeenteraad

De gemeente zoekt enthousiaste stembureauleden en tellers
voor de verkiezingen van woensdag 20 maart en donderdag
23 mei 2019. Het gaat om de verkiezingen voor de Provinciale
Staten, de Waterschappen en het Europees Parlement.

Woensdagavond 14 november
worden onder andere de volgen
de onderwerpen in de gemeen
teraad besproken:
Voorbereidende raadsbijeenkomst
• Verkenning + debat: Bestem
mingsplan ‘Parapluherziening
Parkeren Gouda’
• Bespreking: Rapport GH reken
kamer ‘Inkoop Jeugdzorg’
• Bespreking: Integraal Huisves
tingsplan (IHP)

Op 34 locaties in Gouda richt
de gemeente stembureaus in
waar de inwoners hun stem
kunnen uitbrengen. Het stem
bureaulid ondersteunt het
stemproces door onder ande
re te controleren of een kiezer
stemgerechtigd is. Hij of zij
reikt ook het stembiljet uit. Het
stembureaulid let daarnaast
op de gang van zaken in het
stembureau. Elk stembureau
lid volgt de aanwijzingen van
de voorzitter op. De tellers hel
pen mee met het tellen van de
stemmen na sluiting van het

stembureau om 21.00 uur. Na
het tellen helpt iedereen mee om
de ruimte op te ruimen.
Wat vragen wij?
U bent flexibel, enthousiast,
stressbestendig, representatief,
18 jaar of ouder, behulpzaam
en nauwkeurig. Verder moet u
fysiek in staat zijn om een lan
ge dag te maken en bereid zijn
om een E-learning succesvol te
doorlopen en een klassikale in
structie bij te wonen.

Wat bieden wij?
Naast een hele leuke dag met
uw
stembureaulid-collega’s
ontvangt u een vergoeding. De
bedragen zijn als volgt: voorzit
ter €150,-, plv. voorzitter €130,-,
stembureaulid €100,- en teller
€35,-. Let op; u bent verplicht
om dit bedrag op te geven bij de
belastingdienst en/of uitkerings
instantie.

Gouda. Een postzegel is niet
nodig. In de eerste week van
februari hoort u of u bent gese
lecteerd. Bent u niet ingedeeld?
Dan komt u automatisch op de
reservelijst. U kunt dan alsnog
benaderd worden als iemand
onverhoopt niet aanwezig kan

zijn op de dag van de verkie
zingen.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u
bellen naar afdeling Services
via tel. 14 0182 of mailen naar
verkiezingen@gouda.nl.

Aanmelden?
U kunt zich tot 10 december
aanmelden via het aanmeld
formulier op www.gouda.nl/
verkiezingen. Ondertekening is
niet nodig. U kunt het formulier
sturen naar Gemeente Gouda,
t.a.v. afdeling Verkiezingen, Ant
woordnummer 10005, 2800 VB

U bent van harte welkom in het
Huis van de Stad, Burgemees
ter Jamesplein 1. Kijk voor uit
gebreide 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.

Wie wordt er genomineerd voor de
Ondernemersprijs Midden Holland 2019?
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De afgelopen tijd hebben verschillende bedrijven uit Gouda
gehoord dat zij zijn voorgedragen voor de Ondernemersprijs
Midden Holland 2019. De Voordrachtcommissie heeft de afgelopen maanden binnen deelnemende gemeenten gezocht naar
bedrijven die passen in de volgende categorieën: Detailhandel &
Horeca, MKB en Grootzakelijk.
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Tel. 14 0182

De gemeenteraad Burgemeester
maakt bekend
en wethouders
maken bekend
Op woensdag 21 november is er
een besluitvormende raadsverga
dering. Kijk voor meer informatie
op www.gouda.nl/ris of neem
contact op met de griffie via tel.
(0182) 589197 of griffie@gouda.
nl. Locatie: Burgemeester James
plein 1 in Gouda.
Op 28 november is er een verken
nende raadsbijeenkomst.

Blijf op de hoogte
Bent u ook benieuwd of Gouda
dit jaar wederom ruim vertegen
woordigd is en wie er deze editie
genomineerd worden? Blijf op de
hoogte van de ontwikkelingen
van de Ondernemersprijs Midden
Holland door de facebookpagina
van het evenement te liken: www.
facebook.com/opmiddenholland.

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 pro
bleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is
op maandag 10 december tus
sen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreek

uur voor meer informatie en aan
melding.

College ontmoet
Op 20 november ontmoet het
Goudse college het college
van Krimpenerwaard.

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
15 november - wethouder Van

Meer weten?
Meer informatie over de bur
gemeester en wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

Gemeente Gouda

Genomineerden en winnaars tijdens de Ondernemersprijs Midden
Holland 2018.

Bekendmakingen

De jury gaat de komende perio
de de voorgedragen kandidaten
toetsen en bepaalt uiteindelijk
welke parels er dit jaar kans ma
ken op een nominatie. De negen
genomineerden worden medio
november bekend gemaakt.

Werk aan de weg
N207 - Coenecoopbrug – Gouda
Er zijn werkzaamheden aan de
Coenecoopbrug op het volgende
moment:
 16 november 21.00 uur tot 19 no
vember 5.00 uur.

gemeente@gouda.nl

De brug blijft toegankelijk voor
langzaam verkeer. Gemotoriseerd
verkeer wordt grootschalig omge
leid.
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tot 30 november tus
sen de Koningsmantelstraat en de
Goudvlinderstraat.
Binnenstad
Raam
Wegens rioleringswerkzaamheden
is de Raam verminderd bereikbaar

www.gouda.nl

@gemeentegouda

t/m 21 december.
Turfmarkt
De Turfmarkt is afgesloten voor al
het vrachtverkeer. Dit i.v.m. stut en
sloopwerkzaamheden aan de Turf
markt 60.
Bloemendaal
Burgemeester van Reenensingel
Nachtafsluitingen i.v.m. werkzaam
heden op de volgende tijdstippen:
 14 november 19.00 uur tot 15 no
vember 1.00 uur;
 15 november 20.00 uur tot 16 no
vember 5.00 uur;

Vugt: uitreiking Graaf Florisprijs
16 november - college: uitrei
king jeugdlintje
17 november - burgemeester
Schoenmaker: intocht Sinter
klaas
22 november - wethouder
Dijkstra: uitreiking certificaat
Goed Geregeld aan Kernkracht
24 november - wethouder Van
Vugt: opening Gouds Stads
dichters Gala

gemeentegouda

 19 november 19.00 uur tot 20 no
vember 2.00 uur;
 21 november 20.00 uur tot 22 no
vember 5.00 uur.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.
Noord
Willem en Marialaan
Afgesloten tot 16 november 17.00
uur.

gemeentegouda

Oost
Bernadottelaan
Afgesloten van 26 november 7.00
uur tot 14 december 17.00 uur
i.v.m. vervanging duiker.
Westergouwe
Voltaweg en Marconistraat
Afgesloten van 17 november 7.00
tot 18 november 17.00 uur i.v.m.
werkzaamheden voor de herinrich
ting.
Vervolg op
gemeentepagina 2
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Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Bernhardhof 400, het tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor
tijdelijke verhuur woonruimte (3010-2018);
Goejanverwelledijk 10, het realiseren van een fietsdepot (01-112018);
Gouderaksedijk 58, het renoveren
van een loods (01-11-2018);
Gouderaksedijk 77, het houden
van een kantoor in huis (02-112018);
Koster Gijzensteeg 8 en Achter
de Kerk 7a, het realiseren van een
constructieve doorbraak en plaatsing nieuw kozijn, gemeentelijk
monument (26-10-2018);
Krugerlaan 107, het kappen van
een boom (31-10-2018);
Vlamingstraat 8, het plaatsen van
een overkapping (01-11-2018)
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage (zie Toelichting).
Verleende vergunningen
Goejanverwelledijk (kadastraal
bekend onder GDA01 K 7998), het
vellen van een boom (06-11-2018);
Dijkstraat 6, het realiseren van een
extra verdieping op de woning (3110-2018);
Graaf Florisweg 130, het kappen
van een boom (06-11-2018);
Gravin Jacobastraat 23, het vellen
van een boom (06-11-2018);
Joubertstraat 132, het vervangen
en vergroten van een dakkapel
aansluitend met buren 130 en 134
(25-10-2018);
Joubertstraat 146 en 148, het
plaatsen van een dakkapel en een
dakopbouw aan de achterzijde (0611-2018);
Kamperfoelielaan 67, het kappen
van 1 boom (06-11-2018);
Krugerlaan 157, het realiseren van
een aanbouw aan de achterzijde
(05-11-2018);
Lange Tiendeweg 57, het plaatsen
van een airco op het dak, gemeentelijk monument (05-11-2018);
Markt 72, het vervangen van de
gevelreclame (05-11-2018);
Nieuwenhuisenpad 2, het wijzigen
van de gevel van het technisch gebouw (06-11-2018);
Ronsseweg 762, het plaatsen van
balkonbeglazing (31-10-2018);
Westerkade 4, het aanleggen van
een extra inrit (01-11-2018);
Zoutmanstraat 62, het uitbreiden
van de badkamer door het plaatsen
van een dakopbouw (06-11-2018).

Gemeente 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 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.
Linschoten, H. / Geboren: 26-051972 / Staringstraat 26 / Datum
vertrek: 01-10-2018
Stajniak, A.I. / Geboren: 30-031983 / Stoofkade 93 / Datum vertrek: 08-10-2018
Mandache, M.D. / Geboren: 2302-1996 / Stoofkade 83 / Datum
vertrek: 16-10-2018
Salhi, J. / Geboren: 30-11-1993 /
Volmolenhof 105 / Datum vertrek:
16-10-2018
Tatou Tatou, T. / Geboren: 13-021974 / Snoystraat 48 / Datum vertrek: 17-10-2018
van Mil, W. / Geboren: 21-09-1990
/ Groenlust 49 / Datum vertrek: 1710-2018
van den Berg, G.J.M. / Geboren:
01-11-1959 / Scheltemastraat 23 /
Datum vertrek: 17-10-2018
Amdaouech, M. / Geboren: 1404-1994 / IJssellaan 2 a / Datum
vertrek: 18-10-2018
Koukouh, Y. / Geboren: 22-101991 / Ouverturelaan 93 / Datum
vertrek: 18-10-2018
Anakhrouch, Y. / Geboren: 28-081996 / IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 18-10-2018
Moke, O. / Geboren: 20-08-1988
/ Roerdompstraat 21 / Datum vertrek: 23-10-2018
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.
(zie Toelichting).

Ondernemingsplan 2019
Het ondernemingsplan 2019 van
de gemeenschappelijke regeling

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

Promen ligt -op grond van artikel
35 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen- voor een ieder ter inzage. Het document is tegen betaling
van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld tijdens de openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb Ontheffing Burgemeester van
Reenensingel
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat
een ontheffing is verleend van
het verbod op het veroorzaken
van geluidhinder, in verband met
werkzaamheden op een deel van
de Burgemeester van Reenensingel in Gouda. De werkzaamheden
worden uitgevoerd vanaf het kruispunt met de Plaswijckweg/Groen
van Pinksterensingel tot circa 150
meter in westelijke richting. De
werkzaamheden vinden plaats gedurende de avond- en nachtperiode vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 5.00
uur. De werkzaamheden starten op
14, 15 en 19 november 2018. Dit
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2018267457.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet
ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van
dit besluit en de motivering van de
bezwaren 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
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. De termijn voor
het indienen van een bezwaar start
op 3 november 2018 en bedraagt
6 weken.

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 het Team geluid,
lucht, ecologie en veiligheid van de
ODMH, via info@odmh.nl of tel.
(088) 54 50 000.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb Ontheffing
Turfmarkt 60
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
ontheffing is verleend van het verbod op het uitvoeren van bouw- en
sloopwerkzaamheden in de avondperiode, in verband met werkzaamheden aan de Turfmarktkerk op de
locatie Turfmarkt 60 in Gouda. De
werkzaamheden vinden plaats (ook
gedurende de avondperiode) in de
periode van 30 oktober 2018 tot en
met 25 november 2018. De ontheffing geldt voor werkzaamheden
tussen 19.00 uur en 23.00 uur, met
uitzondering van de zondagavonden. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2018272917.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet
ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van
dit besluit en de motivering van de
bezwaren 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
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. De termijn voor
het indienen van een bezwaar start
op 3 november 2018 en bedraagt
6 weken.
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 het Team geluid,
lucht, ecologie en veiligheid van de
ODMH, via info@odmh.nl of tel.
(088) 54 50 000.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Verleende evenementenvergunningen
De evenementenvergunning is door
de burgemeester verleend aan:
IJsbaan in de Gouwekerk
14 november tot 16 december
2018 van 07.00 tot 23.00 uur. De
vergunning is verzonden op 8 november 2018.
Sinterklaasintocht Centrum
17 november 2018 van 09.00 tot
15.00 uur. De vergunning is verzonden op 9 november 2018.
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Verleende drank- en
horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan:
BarBier Gouda, locatie Markt 30
te Gouda. Voor het uitoefenen van
een horecabedrijf (verzonden 0211-2018).
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).

Ingekomen evenement
aanvraag
Vuurwerkshow
Op 22 december 2018 van 19.30
uur tot 21.00 uur.
Locatie: Ankerpad 2A, Gouda
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

