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Gouda werkt aan de Stad
Reeuwijk-Bodegraven

Utrecht A12

Nieuws
25 oktober 2017

Waar wordt de komende maanden gewerkt?

g

Onderhoud bruggen en sluizen
Wanneer: 2017
Wat: groot onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen

er

singel
van Reenen

Burgemeest

15

Vervangen beschoeiingen
Wanneer: 2017
Wat: aanpak beschoeiingen en
aanleg natuurvriendelijke oevers

16

Baggeren watergangen
Wanneer: tot medio maart 2018
Wat: baggeren watergangen

17

IJsseldijk Gouda (HHR Rijnland)
Wanneer: t/m 2e kwartaal 2018
Wat: verbetering van de IJsseldijk

18

Achterwillenseweg
Burgemee

ster Jam

essingel

Graaf Florisweg

Wanneer: 2e kwartaal 2018
Wat: Ophoging

4

Kattensingel
Wanneer: 3e en 4e kwartaal
2017 t/m 1e kwartaal 2018
Wat: vervanging kademuur
en reconstructie

3
tt

Ka

Uiverplein
Wanneer: 2e kwartaal 2018
Wat: Ophoging weg en rioolwerkzaamheden

14

l

ge

in

s
en

Jeruzalemstraat
Wanneer: 2017
Wat: vervangen brug en
herstel van walmuren

Hoge Gouwe

Koorbrug

Wanneer: 4e kwartaal 2017
Wat: vervanging steiger en
herstel voegwerk

Wanneer: 4e kwartaal 2017
1e kwartaal 2018
Wat: vervangen van de brug

10

8

Springersplein
Wanneer: 2e kwartaal 2018
Wat: aanleg van het
Springersplein
7

9

Voorwillenseweg
Wanneer: 4e kwartaal 2017
en februari 2018
Wat: ophoogwerkzaamheden

12

Vreewijk-Zuid
Wanneer: half november
Wat: ophoogwerkzaamheden
en herinrichting

Roerdompstraat
Wanneer: medio 2018
Wat: woonrijp maken

6

Nieuwe Veerstal

2

Westhaven

N207

Walvisstraat
Wanneer: begin 2018 tot medio 2018
Wat: vervangen kademuur, herinrichting
en verlengen watergang

Wanneer: 4e kwartaal 2017 en
1e kwartaal 2018
Wat: vervanging steiger en
herstel voegwerk kademuur 11

13

N207

Marconistraat en Voltaweg
Wanneer: december 2017
t/m juni 2018
Wat: ophoging weg, rioleringswerkzaamheden en herinrichting

Weidebloemkwartier

5

Wanneer: tot medio 2019
Wat: riool vervangen,
ophogen en herinrichten

Meer informatie
Gouda werkt aan de stad om deze beter, toegankelĳker en
vooral ook aantrekkelĳker te maken. We vinden het belangrĳk
dat u als inwoner op de hoogte bent van de werkzaamheden
die er in uw directe woonomgeving plaatsvinden. Daarom
informeren we u via inloopavonden, brieven, www.gouda.nl en
deze themapagina.
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Weidebloemkwartier
Het bestaande riool in het Weidebloemkwartier is in een slechte staat en wordt vervangen.

de Goverwelletunnel gezakt. Tijdens het ophogen richten we de
weg, waar mogelijk, meteen veiliger in.

2 Roerdompstraat
Na de realisatie van 15 woningen gaan we het voormalig schoolterrein naast de Roerdompstraat woonrijp maken.

5 Marconistraat en Voltaweg
We voeren rioleringswerkzaamheden uit, omdat het regenwater niet goed afstroomt. Gelijktijdig hogen we het gebied op
om te voorkomen dat de voetpaden verzakken.

3

Kattensingel
We vervangen de kademuur
langs de Kattensingel en de weg
wordt ingericht tot een 30 kmzone. Kijk voor meer info op
www.gouda.nl/kattensingel
4 Achterwillenseweg
Door de jaren heen is de weg
tussen het Gloriantplantsoen en

N228
Oudewater

6 Vreewĳk-Zuid
We hogen het gebied op en richten daarna de straat in als 30 kmzone.
7 Springersplein
De omgeving van de Leo Vromantoren en de in aanbouw zijn-

Meer weten over het werk aan de weg?
De laatste informatie over werkzaamheden en
omleidingsroutes in de stad vindt u op:
www.gouda.nl/werkaandeweg
U kunt hier ook een handige interactieve kaart bekĳken.

1

de Georgine Sanderstoren wordt
volledig opnieuw ingericht. Het
betreft het gebied tussen het
Vliet van Erberveld tot voorbij de
inritten van Lidl en Jumbo. Kijk
voor meer info op www.gouda.
nl\springersplein

11 Westhaven
De steiger aan de Westhaven
gaan we vervangen. Tevens herstellen we het metsel- en voegwerk van de kademuur. Het
herstel van het metsel- en voegwerk vindt in 2017 plaats. De
steiger vervangen we in 2018.

8

Jeruzalemstraat
De Collatiebrug aan de Jeruzalemstraat is vervangen en we
hebben het trafostation verplaatst. Nu herstellen we de
aansluitende walmuren langs
het Raoul Wallenbergplantsoen
en de Jeruzalemstraat. Kijk
voor meer info op www.gouda.
nl/collatiebrug
9

Achter de Kerk
De Koorbrug Achter de Kerk
verkeert in slechte staat en
wordt daarom vervangen.
10 Hoge Gouwe
De steiger aan de Hoge Gouwe
gaan we vervangen. Daarnaast
herstellen we het voegwerk van
de kademuur.

12 Voorwillenseweg
De Voorwillenseweg (tussen
de Marathonlaan en de Symfonielaan) wordt opgehoogd, omdat de weg te laag ligt ten opzichte van het waterpeil in de
sloot, met wateroverlast tot gevolg. Vooruitlopend op deze
ophoogwerkzaamheden zullen
Stedin en Oasen in het vierde
kwartaal van 2017 werkzaamheden verrichten aan kabels en
leidingen.
13 Walvisstraat
De huidige betonnen kademuur is in slechte staat. Daarom vervangen we het deel van
de kademuur gelegen tussen
de Snoystraat en de Lethmaet-

straat. Daarnaast verbinden we
de watergangen Ruige Wetering en Waddinxveensche Wetering met elkaar en ontsluiten
het ONA-terrein middels een
brug.
14 Uiverplein
We hogen het gebied op en
vervangen het riool. Gelijktijdig
worden er werkzaamheden aan
water-, gas- en elektraleidingen
uitgevoerd.
15 Onderhoud beweegbare
bruggen en sluizen
Dit jaar staat groot onderhoud
aan de Graaf Florisbrug, Kazernebrug en de Mallegatsluis op
de planning.
16 Vervangen beschoeiingen
De stabiliteit van de oeverbescherming moet overal langs de
watergangen gewaarborgd blijven, zodat voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft.
Dit is belangrijk voor de berging en de kwaliteit van het op-

pervlaktewater. Kijk voor meer
info op de site www.gouda.nl/
beschoeiingen
17 Baggeren
watergangen Gouda
Baggerwerkzaamheden
zijn
noodzakelijk voor een betere
doorstroming van de watergangen. De waterkwaliteit wordt
daarmee gewaarborgd. Dit is
belangrijk voor de omstandigheden van flora en fauna.
18 Verbetering Ĳsseldĳk
Gouda (HHR Rĳnland)
Om de dreiging van de stijgende zeespiegel te beperken, versterkt het hoogheemraadschap
van Rijnland de IJsseldijk op
drie locaties: Goejanverwelledijk, Weidebloemkwartier en
Sluiseiland. Bij oplevering voldoet de dijk weer aan de veiligheidsnorm. Kijk voor meer info
op de site www.rijnland.net/
ijsseldijkgouda
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Vanavond in de
gemeenteraad

Inloopspreekuur
bij u in de wijk

Woensdagavond 25 oktober
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

In contact met het college

Besluitvormende
raadsvergadering

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 13 november tussen 17.00 - 18.00 uur. Ga naar
www.gouda.nl/collegespreekuur voor meer informatie en
aanmelding.

31 oktober – wethouder
Tetteroo: sleuteloverdracht appartementen
Westergouwe
Woonpartners MH
2 november – wethouder Dijkstra: 12,5 jarig jubileum van Activisie op de Terp
13 november - wethouder Dijkstra: openen mantelzorgdag
Gouda.

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:
28 oktober - burgemeester
Schoenmaker: openen Duurzaamheidsdag Gouda

Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op www.gouda.nl/
college. Volg de gemeente op
Twitter met @gemeentegouda
of via Facebook: Gemeente
Gouda.

• Advies licentie lokale omroep
• Verordeningen Jeugd
en WMO
• Gemeenschappelijke
regeling Groenalliantie
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.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op
vrijdagmiddag 27 oktober van
13.00 tot 14.00 uur een inloopspreekuur in het Huis van de
Stad. Kom dan gerust langs.
Aanmelding vooraf is niet nodig. De koffie en thee staan
klaar. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in de Westergouwezaal op de begane
grond.

Hoe meldt u een gevonden of
verloren voorwerp?

Wat overblijft
Het feloranje nee/ nee
siert nu mĳn deur en houdt bezorgers weg van hier

Bent u iets verloren of heeft u een voorwerp gevonden? Kĳk
dan op www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u
gemakkelĳk uw gevonden voorwerp melden of in het overzicht
kĳken of uw verloren voorwerp gevonden is.

waar niemand noodt en niets meer nodig is
betreed mĳn huis maar niet
ik lig hier opgebaard en stil

U kunt uw gevonden of verloren
voorwerp ook nog steeds bij de
gemeente melden. Er zijn geen
kosten verbonden aan het doen
van een melding. Het is niet
(meer) mogelijk om bij de politie melding te doen van verloren
of gevonden voorwerpen. Heeft
u het vermoeden dat uw eigendom is gestolen? Doe in dat geval aangifte bij de politie.

terwĳl het buiten opgeruimder is
daar waaien windvleugels in duurzaamheid
wordt plastic weer van hout gescheiden
als kaf van koren maar wegrotten zal het nooit
mĳn boedel zal door handen van mĳn nabestaanden
worden gereduceerd van iets tot bĳna niets
terwĳl ik wacht tot tederzacht
wat van mĳn leven hier nog rest
uiteindelĳk zal worden weggebracht
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Op woensdag 1 november is er
een oriëntatieweek. 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) 589197 of griffie@gouda.nl.
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 even-

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Gemeente Gouda

Gemeente Gouda,
Postbus
1086, 2800 BB Gouda
25 oktober
2017

De gemeenteraad
maakt bekend

Uitzonderingen
Heeft u een reisdocument ge-

vonden? Dan moet u deze altijd bij de gemeente afgeven.
Als u een fiets heeft gevonden, kunt u aangifte doen bij
het meldpunt openbaar gebied. Dit doet u via tel. 14 0182
of meldpuntopenbaargebied@
gouda.nl.
Gezelschapsdieren
kunt u niet bij de gemeente afgeven. Neem in dat geval
contact op met de Dierenambulance. Kijk voor meer informatie op de site www.gouda.nl/
verlorengevonden.

Hanneke Leroux, oktober 2017

Tel. 14 0182

tuele besluitvorming in de gemeenteraad.
Op maandag 6 en woensdag 8
november komt de raad bijeen
voor een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Kattensingel
- Afgesloten van 24 november
19.00 uur t/m 27 november 6.00
uur.
- Werkzaamheden t/m 31 januari
2018.

gemeente@gouda.nl

Weidebloemkwartier
Boterbloemstraat
Afgesloten t/m 26 oktober.
Ranonkelplantsoen
Afgesloten t/m 8 november.
Kort Haarlem
Cornelis
Ketelstraat/Tweede
Hieronymus van Alpenstraat
Afgesloten van 30 oktober 7.00
t/m 31 oktober 17.00 uur. De afsluiting is tussen de Adriaan Gerridsz de Vrijestraat en de Noothoven van Goorstraat.
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.
Noothoven van Goorstraat
Afgesloten van 24 november 1.00
uur t/m 28 november 16.00 uur, op
korte tijdsintervallen (15-20 min.).
Oost
Dunantsingel
Afgesloten t/m 27 oktober 16.00
uur.
Briandstraat
Afgesloten inclusief de kruising
met de Nansenstraat van 30 oktober 7.00 uur t/m 17 november

www.gouda.nl

16.00 uur.
Plaswĳck
Bodegraafsestraatweg / Burg.
van Reenensingel
Op de kruising Bodegraafsestraatweg / Burg. van Reenensingel
staan de stoplichten op knipperen
op 24 en 25 oktober van 9.00 tot
15.00 uur.
Kramersweg
Afgesloten van 26 oktober 7.00
t/m 27 oktober 16.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Gortmolenerf naast 2, het kappen van een boom (10-10-2017);
Beemdgras 76, het kappen van
een ceder (04-10-2017);
Bodegraafsestraatweg 91, het
realiseren van een uitbouw op de
1e verdieping (14-10-2017);
Burgemeester Jamessingel 2,
het wijzigen van de ontsluiting Pterrein Driestar i.v.m. werkzaamheden (17-10-2017);
Diverse locaties, het kappen van

31 bomen (10-10-2017);
Graaf Florisweg 141, het realiseren van een serre met douche (1810-2017);
Klazina Hoeve 1, het kappen van
een boom (10-10-2017);
Koningin Wilhelminaweg 88, het
kappen van een wilg en een berk
(12-10-2017);
Nieuwehaven 27, het vernieuwen van de voegen van de woning, gemeentelijk monument (0210-2017);
Schweitzerplein 5, het uitbreiden
van de badkamer (18-10-2017);
Sint Anthoniestraat 13-15, het
gebruiken van een pand voor horeca (12-10-2017);
Spoorstraat 10, het verbouwen
tot appartementengebouw, gemeentelijk monument (13-102017);
Turfmarkt 142, het wijzigen van
de kleur van de voorgevel van het
Admiraalshuis, rijksmonument (1210-2017);
Westerkade 5, het plaatsen van
een dakkapel (12-10-2017).
De ingediende aanvragen liggen

niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Achterwillenseweg 124, het bouwen van een woning (17-10-2017);
De Wadden 15, het bouwen van
een woning (Westergouwe, kavel
26) (16-10-2017);
Markt 16, het plaatsen van een reclamebord, gemeentelijk monument (17-10-2017);
Ruys de Beerenbroucklaan 1,
het dichtmaken van de inpandige
luifel tot studieruimte B-gebouw
(17-10-2017).

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
gemeentepagina 3
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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.
Vuĳk, J. / Geboren: 19-12-1961 /
Bernhardhof 400 / Datum vertrek:
26-09-2017;
Warnders, D.A. / Geboren: 09-011991 / Bernhardhof 400 / Datum
vertrek: 26-09-2017;
Beĳaard, M.J. / Geboren: 03-061979 / Volmolenhof 61 / Datum
vertrek: 02-10-2017;
Arone Camara, S. / Geboren: 2602-2004 / Koningin Wilhelminaweg 315 / Datum vertrek: 02-102017;
Radulski, W. / Geboren: 04-101974 / Raam 55 a 12 / Datum ver-

Gemeente Gouda

trek: 03-10-2017;
Rozwora, I. / Geboren: 01-081964 / Stoofkade 21 / Datum vertrek: 03-10-2017.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.

Beleidsdoelstellingen
subsidieverlening
cultuur
Burgemeester en wethouders
hebben in hun vergadering van 10
oktober 2017 de Beleidsdoelstellingen subsidieverlening cultuur
2018-2022 vastgesteld. De hierboven genoemde beleidsdoelstellingen treden de dag na deze
publicatie in werking. De beleidsdoelstellingen zijn te downloaden
via www.gouda.nl/subsidieloket.

Subsidieplafonds
volksfeesten 2018
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij op 10 ok-

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-

tober 2017 op grond van de Subsidieregeling volksfeesten 2016
de gewijzigde subsidieplafonds
voor 2018 hebben vastgesteld.
Het totale gewijzigde subsidieplafond voor volksfeesten is
38.695,00 in 2018; het deelplafond voor oranjenacht is vastgesteld op € 25.000,00. De deelplafonds voor Koningsdag en de
oranjeboulevard blijven ongewijzigd. De plafondbesluiten zijn
te vinden op www.overheid.nl
en liggen ter inzage 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
op telefoonnummer 140182, zij
kunnen u met de juiste persoon
doorverbinden.

Ontwerp uitwerkingsplan supermarkt
Fluwelensingel
Burgemeester en wethouders
maken op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat zij het ontwerp uit-

werkingsplan supermarkt Fluwelensingel ter inzage gaan leggen.
Aan de Fluwelensingel 56-59 was
voorheen garagebedrijf De Jong
gevestigd. Het garagebedrijf is
gesaneerd en de voorheen bebouwde grond ligt braak. De ontwikkelaar van de locatie, Timpaan, heeft het plan om op de
locatie een supermarkt en parkeerplaatsen (in aansluiting op
het bestaande parkeerterrein
Klein Amerika) te realiseren. De
ontwikkeling van een supermarkt
is in lijn met het huidige bestemmingsplan, maar moet nog uitgewerkt worden. Om de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk te maken
is een ontwerp uitwerkingsplan
opgesteld.

1018UPSuperFsingel-OB01;
- Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 in
Gouda.
Het plan heeft het volgende kenmerk:
NL.IMRO.0513.1018UP
SuperFsingel-OB01. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl
/ruimtelijkeplannen.
Gedurende
deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen in
dienen over het ontwerp uitwerkingsplan Supermarkt Fluwelen-

singel. Schriftelijke zienswijzen
kunt u sturen aan de Gemeente
Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijke
beleid en advies, postbus 1086,
2800 BB Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via
de heer S.J. Haak, tel. (0182) 58 85
35 of sander.haak@gouda.nl.

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

Het ontwerp uitwerkingsplan Supermarkt Fluwelensingel ligt van
26 oktober 2017 tot en met 6 december 2017 voor een ieder op de
volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/roo/bestemmings
plannen?planidn=NL.IMRO.0513.

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

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.

