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Gemeente Gouda

De Rotterdampas voor Gouwenaars
In Gouda is afgelopen jaar de Rotterdampas geïntroduceerd.
Met die pas kunnen Gouwenaars gebruik maken van een aanbod van veel leuke dingen – gratis óf met korting. Ga bĳvoorbeeld bootcampen, volg een circusles of huur uw eigen sloep.
Met de Rotterdampas kunt u bijvoorbeeld gratis pannenkoeken
eten, naar het zwembad en de
leukste musea bezoeken. Bij onder meer Pathé, Cinerama, LantarenVenster en Kino bekijkt u
gratis of met korting de leukste
films. Natuurlijk kunt u als ‘Rotterdampasser’ ook terecht bij
vertrouwde Rotterdamse toppers als: Diergaarde Blijdorp, de
Euromast, Spido en Plaswijckpark. Jaarlijks zijn er meer dan
750 acties waar u met de pas
gebruik van kunt maken. Dat is
héél veel plezier tegen heel weinig geld!

Acties in Gouda
Rotterdampassers krijgen in
Gouda korting bij onder andere:
• Bibliotheek Gouda – 1 x 25%
korting op een jaarabonnement compleet
• Museum Gouda – onbeperkt
gratis entree
• Monkey Town Gouda – 1 x
gratis entree
• Pannenkoe Gouda – 1 x een
gratis naturel pannenkoek
• Sportclub Akabbouz – 1x
€25,- korting op de jaarcontributie
Op rotterdampas.nl en de gratis
Rotterdampas app zijn alle

Vanavond in de
gemeenteraad

acties te vinden. Ook worden
ze via diverse middelen bij
Rotterdampassers onder de
aandacht gebracht: de jaargids,
seizoensmagazine ‘Veel plezier!’,
de maand-, Last-Minute- of
MovieMaandag mail. Voor deze
mailings kun je je inschrijven
via rotterdampas.nl/aanmelden.
Bekijk Rotterdampas ook op
Facebook, Twitter of Instagram.
Voor wie?
Iedereen kan een Rotterdampas
kopen en voordelig leuke dingen
doen. De pas kost standaard
€60,- maar als u een minimum in-

Woensdagavond 14 februari
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Debat: Integratie
• Debat: Winkelvisie
• Presentatie: evaluatie
Prostitutiebeleid
• Debat: Toekomstvisie
komen hebt, kind of student bent
dan kunt u in aanmerking komen
voor een reductietarief. Kijk daarvoor op www.rotterdampas.nl.
Waar bestelt u de pas?
Woont u in Gouda, dan kunt u
de pas bestellen in het Huis van
de Stad. Maak daarvoor eerst

een afspraak. U kunt de pas
ook online met DigiD verlengen. U krijgt de pas, samen met
de jaargids en het seizoensmagazine, binnen vijf werkdagen
thuisgestuurd. Het komend pasjaar loopt van 1 maart 2018 tot
1 maart 2019.

In gesprek met een ouderenvoorlichter
Elke inwoner van Gouda die 75 jaar of ouder is, krĳgt om de vĳf
jaar het aanbod om met een ouderenvoorlichter in gesprek te
gaan. Een ouderenvoorlichter is een vrĳwilliger die namens de
gemeente met u in gesprek gaat. Hĳ of zĳ bespreekt waar u bĳ
het ouder worden tegenaan kunt lopen, nu en in de toekomst.
Omdat er zoveel verandert en
u misschien vragen heeft, kunt
u bijvoorbeeld bespreken hoe u
zo lang mogelijk zelfstandig kunt
blijven wonen of waar u ondersteuning kunt krijgen. In 2017 zijn
ongeveer 500 mensen door ouderenvoorlichters bezocht. Veel
van hen zijn naar instellingen
in Gouda verwezen en sommigen zijn in contact gebracht met
hulpverlening of ondersteuners.
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Bezoek ontvangen of zelf vrĳwilliger worden
Wilt u bezoek van een voorlichter
ontvangen en wilt u niet wachten op de brief van de gemeente? Dan kunt u bellen met de gemeente via tel. 14 0182 of mailen
naar ouderenvoorlichting@gouda.nl.

Op woensdag 21 februari is er
een besluitvormende raadsvergadering. Locatie: Burgemeester
Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/raadsinformatie of neem contact
op met de griffie via tel. (0182) 58
91 97 of griffie@gouda.nl.

Besluitvormende raadsvergadering
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Open podium
Bewoners en organisaties uit
Gouda kunnen in drie minuten
aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Aanmelden en informatie over de spelregels minimaal 8 uur voor het begin van de
vergadering bij de griffier.
Mededelingen door raad en
college
Gelegenheid tot het geven van
een korte terugkoppeling door
raadsleden die vanuit de raad benoemd zijn in: Programmaraad,
Auditcommissie, Klankbordgroep
Nieuwe Regio of Groenalliantie.
Gelegenheid tot het geven van
een korte mededeling door leden
van het college van B&W.
Winkelvisie
De concept winkelvisie ‘Gezellig
en gemakkelijk winkelen en bood-

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 12 maart tussen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur
voor meer informatie en aanmelding.
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De gemeente is ook voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwil-

Bekendmakingen
14
februari
2018
Gemeente Gouda,
Postbus
1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

ligers die het leuk vinden om senioren thuis te bezoeken. Heeft
u interesse in een uitdagende
vrijwilligersfunctie? Kijk dan op
www.goudvoorelkaar.nl/hulpvragen/43362 bij de vacature “Ouderenvoorlichters” of mail naar
ouderenvoorlichting@gouda.nl.

Tel. 14 0182

schappen doen in Gouda 20172025’ wordt de raad ter bespreking voorgelegd en gevraagd de
daarin gemaakte beleidskeuzes
vast te stellen.
Visienota Integratie
De raad wordt gevraagd de kaders van het Goudse integratiebeleid zoals deze zijn verwoord in de
nota ‘samen Gouda, een Goudse
visie op integratie’ vast te stellen.
Toekomstvisie
De gemeenteraad wordt voorgesteld de uitgangspunten voor de
start van een traject om te komen
tot een toekomstvisie vast te stellen.
Statutenwĳziging Het van Iterson Ziekenhuis
De raad wordt op verzoek van
de Stichting Het van Iterson Ziekenhuis gevraagd goedkeuring te
verlenen aan een wijziging van de
statuten. Deze wijziging houdt in
dat de toezichthoudende rol van
de gemeenteraad op de stichting
verlegd wordt naar het college
van burgemeester en wethouders.
Zienswĳze RDOG HM
De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken aan de RDOG op
de 1e begrotingswijziging 2018 en
een standpunt over de Kadernota
2019 van de RDOG Midden-Holland.
Sluiting
In verband met de gemeente-

gemeente@gouda.nl

raadsverkiezingen op 21 maart
zullen er in de komende maanden (maart en april) geen reguliere
raadsvergaderingen plaatsvinden.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 6 februari onder meer het volgende besloten:
Uitbreiding
toiletfaciliteiten
Klein Amerika
Het aantal touroperators dat Gouda aandoet, is sterk gegroeid. Veel
touroperators komen aan op Klein
Amerika. Omdat hier geen openbare toiletvoorzieningen aanwezig zijn, wijken veel bezoekers uit
naar de toiletten in de Chocoladefabriek. De huidige capaciteit
is daartoe nu niet toereikend. Het
college heeft besloten, na overleg met de Chocolade-fabriek,
om de toiletvoorzieningen in het
pand van de Chocoladefabriek uit
te breiden van 5 naar 10 units. Bij
de entree van de toiletvoorziening
wordt een tourniquette geplaatst.
Toeristen betalen 50 cent voor
gebruik van het toilet. Bezoekers
aan de horeca, bibliotheek en andere partners in de Chocoladefabriek kunnen op verzoek een gra-

www.gouda.nl

tis muntje krijgen om gebruik te
maken van het toilet.

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:
- 13 april van 19.00 uur t/m 16 april
6.00 uur.
- 20 april van 19.00 uur t/m 23 april
6.00 uur.
- van 16 april 6.00 uur t/m 20 april
19.00 uur geldt er eenrichtingsverkeer.
Peperstraat
Afgesloten van 28 februari 9.00
uur tot 2 maart 15.00 uur.
Raam
- Langs de Raam geldt t/m 14
februari 15.00 uur een maximale
snelheid van 30 km/h.
- Afgesloten van 23 april 2018 t/m
29 maart 2019 in één richting.
Messenmakerssteegje
Afgesloten t/m 16 februari 15.00
uur.
Korte Noodgodstraat
Afgesloten t/m 16 februari.
Bloemendaal
Calslaan
Afgesloten op 16 februari van 7.00
tot 16.00 uur.
Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.

www.gouda.nl/twitter

- Afgesloten t.h.v. de
Leeustraat t/m 14 juni.

Gerard

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Eikelaan 3, het bouwen van een
schuur en plaatsen nieuwe hekken
(30-01-2018);
J.H. van Linschotenlaan 4, het
plaatsen van een dakkapel en het
vervangen/vergroten van een dakkapel (31-01-2018);
Jakob van Necklaan 29, het vervangen van een dakkapel, plaatsen van een dakkapel en openen
draagmuur (29-01-2018);
Oosthaven 49, het bouwen van
een aanbouw (02-01-2018);
Praamwerf 12, het realiseren van
een aanbouw tussen woonhuis en
schuur (01-02-2018);
Ruigenburg 76, het plaatsen van
een dakkapel en een dakopbouw
(19-01-2018);
Voorwillenseweg 33, het vervangen en uitbreiden van de eerste
verdieping van de woning (03-022018);
Westhaven 4, het schilderen van
het pand en vernieuwen reclame,
gemeentelijk monument (22-012018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Kannenburg, het verhogen van
het hekwerk (ballenvanger) (3101-2018);
Bodegraafsestraatweg 11, het

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.

Collegeagenda
17 februari - wethouder Van
Vugt: opening Edelsmederij Laura van der Kleijn
20 februari - wethouder Van
Gelder: bezoek Woonwinkelier
en vacaturevulling via goudawerkt.nl
6 maart - wethouder Tetteroo:
officiële handeling start bouw
Middenwillens fase 3.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op www.gouda.nl/
college.

www.gouda.nl/facebook

plaatsen van een dakkapel en
bouwen van een garage (30-012018);
Gravin Beatrixstraat 16, het
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde (01-02-2018);
Karnemelksloot 165 en 167, het
afwijken van bestemming bedrijf
naar wonen (02-02-2018);
Krugerlaan 79, het kappen van
een boom (05-02-2018);
Regentesseplantsoen
17-18,
het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan de voorgevel, gemeentelijk monument (0502-2018);
Ronsseweg 555, het kappen van
5 bomen (02-02-2018);
Industriestraat 15, het uitbreiden
van de winkel (06-02-2018).
Verlenging beslistermĳn
Burgemeester van Dĳkesingel,
het graven en dempen van watergangen en plaatsen bruggen en
duikers (31-01-2018);
Willem Barentszlaan 36, het intern verbouwen van het pand (0202-2018).

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 adres-

Vervolg op
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wijziging 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.
Chvála, J. / Geboren: 14-09-1992
/ Stoofkade 75 / Datum vertrek:
18-01-2018;
Jaśniak, K.K. / Geboren: 12-021996 / Stoofkade 47 / Datum vertrek: 16-01-2018;
Kozieł, A.T. / Geboren: 06-021995 / Stoofkade 55 / Datum vertrek: 16-01-2018;
El Sayed, S. / Geboren: 17-061962 / Bockenbergstraat 44 / Datum vertrek: 22-01-2018;
Hassan, N. / Geboren: 20-021998 / Bockenbergstraat 44 / Datum vertrek: 22-01-2018;
Belhaj, Z. / Geboren: 12-08-1986
/ Willem Tombergstraat 18 / Datum vertrek: 22-01-2018;
Hajduk, A.P. / Geboren: 21-111996 / Stoofkade 61 / Datum vertrek: 23-01-2018;
Sosidko, M. / Geboren: 24-041979 / Stoofkade 83 / Datum vertrek: 23-01-2018;
Vītols, G. / Geboren: 18-02-1994 /
Stoofkade 79 / Datum vertrek: 2301-2018.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Vaststelling bestemmingsplan Van Heuven Goedhartsingel en
Oostvogel
De gemeenteraad van Gouda heeft
op 31 januari 2018 het bestemmingsplan Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel vastgesteld.
In het kader van de wijkontwikkeling wordt in Gouda Oost door de
gemeente Gouda en Woonpartners
Midden-Holland een aantal projecten uitgevoerd. Doel van het
project wijkontwikkeling is de revitalisering van het gebied. Eén
van de herontwikkelingslocaties
is de Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel. De Oostvogel,
een voormalig schoolgebouw, is
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inmiddels gesloopt. Het project
voorziet in de bouw van 18 grondgebonden woningen en 2 appartementengebouwen.

Waarden Geluid
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Gouda hebben het
volgende besluit genomen:

Het bestemmingsplan Van Heuven Goedhartsingel en Oostvogel met planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.1015BPVHGen
Oostvog-VA01 en de daarbij behorende stukken liggen van 15 februari 2018 tot en met 28 maart
2018 op de volgende wijzen ter inzage:
• digitaal
via
de
website
www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0513.1015BPVHGen
Oostvog-VA01
• 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.

Van Heuven Goedhartsingel en
Oostvogel te Gouda,
het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het realiseren van 18 eengezinswoningen
en 2 appartementengebouwen.
Het besluit tot het vaststellen van
Hogere waarde wordt gecombineerd met het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan Van
Heuven Goedhartsingel en Oostvogel.

Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan met
ingang van 16 februari 2018 tot en
met 28 maart 2018 beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den
Haag.
De mogelijkheid om beroep in te
stellen bestaat voor belanghebbenden:
• die tijdig hun zienswijze bij de
gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
• die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
• aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp
bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.
Het instellen van beroep heeft
geen schorsende werking voor het
bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening,
dan treedt het besluit niet eerder
in werking dan op het verzoek om
voorlopige voorziening is beslist.

Wet geluidhinder
Besluiten

vaststellen

Hoge

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

Inzien
Dit besluit en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 15 februari 2018 gedurende zes weken inzien bij de gemeente Gouda. Dit
besluit is geregistreerd onder
kenmerk 2016157833.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 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 https://digitaalloket.raadvanstate.
nl/. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 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
https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD)
nodig. Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Aan de behandeling van een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden Indien u van plan bent
een voorlopige voorziening aan
te vragen, kunt u ook contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
is dan misschien niet meer nodig.

Kennisgeving ontheffing
geluid APV/Bb spoorviaduct bij Spoorstraat
te Gouda
De Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) maakt namens
de gemeente Gouda bekend dat
een ontheffing is verleend van
het verbod op het veroorzaken
van geluidhinder, in verband met
werkzaamheden ter plaatse van
het spoorviaduct in de Spoorstraat te Gouda. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 26 februari 2018 tot en
met 3 maart 2018, dagelijks van
7.00 uur tot 23.00 uur. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2017303486.

sluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en emailadres u bereikbaar bent. Een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 6 februari 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
Verkrijgbaarstelling
tekst Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
De burgemeester maakt bekend,
dat de tekst van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Wiv), voor het referendum van
woensdag 21 maart 2018, vanaf
21 februari 2018 verkrijgbaar is, in
het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 en te downloaden
is via www.referendumwiv2017.nl.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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 be-

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-

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.

