Gemeente Gouda

Het eerste zonnedak op
Croda van Goudse Panelen
Energiecoöperatie Goudse Panelen is druk bezig met het eerste
zonneproject in Gouda. Op het dak van Croda komen 670 zonnepanelen te liggen. Er zijn al voldoende inschrijvingen om het
project te starten. Meer dan 80 procent van de panelen zijn vergeven. Dat betekent dat in het najaar het project sowieso wordt
gerealiseerd! Er zijn nog ongeveer 130 panelen beschikbaar.

Er profiteren nu al 66 Goudse
inwoners en bedrijven (met een
kleinverbruikersaansluiting) van
de opbrengst van deze zonnepanelen. Het is een mooi project
voor Gouwenaars die zelf geen
geschikt dak voor zonnepanelen
hebben. Zoals bewoners van de
binnenstad met een monumentaal pand of voor mensen die in
een appartement wonen. Een
van die binnenstadbewoners is
Rolf: “Omdat wij in de binnenstad wonen, kunnen er helaas
geen zonnepanelen op ons eigen dak. Met deze mogelijkheid
kunnen wij toch bijdragen aan de
CO2-reductie en bovendien spa-

ren op de energierekening.”
Jan woont in een appartement:
“Wij wonen in een appartement
waar het praktisch onmogelijk
is om zonnepanelen te plaatsen.
Door deel te nemen aan Goudse

Panelen krijgen we toch schone
energie van de zon.”
Drie Goudse bedrijven, Croda,
Zorgpartners
Midden-Holland
en Promen, hebben samen met
gemeente Gouda Energiecoöperatie Goudse panelen opgericht.
Het doel van de coöperatie is om
op grote daken in Gouda zonnepanelen te plaatsen ten behoeve van de inwoners van Gouda.
Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de CO2-vermindering.
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Bekendmakingen

uit 12 wekelijkse lessen van 3
uur. Je doet kennis op en leert
vaardigheden die nodig zijn om je
ervaringen in te zetten op een manier die prettig werkt, voor jezelf
en de ander.

geleden een schuldhulpverleningstraject hebt afgerond, ben
je van harte uitgenodigd om te
reageren.
De training staat gepland in het
najaar. Voor meer informatie en
aanmelding kun je terecht bij
Dora Wempe (trainer bij KernKracht), via 06-20611419 of
dwempe@kernkracht.nl.

Om aan de training mee te kunnen doen is het nodig dat je voldoende afstand hebt tot je eigen
ervaringen. Ook als je al enige tijd

jury, bestaande uit ondernemers, kijkt naar de inzendingen
en maakt aansluitend een lijst
van genomineerden. De jury bestaat uit ervaren ondernemers
die benieuwd zijn naar het ver-

Nieuwe huissloten nodig?
Ontvang nu 50% subsidie!
Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in
uw woning. Goede sloten zijn helaas niet goedkoop. De gemeente
Gouda daarom heeft een aantrekkelijke subsidieregeling.
De regeling is opengesteld voor
alle eigenaren van een koopwoning in Gouda. Heb je geen
nieuw voordeurslot nodig? De
regeling geldt ook voor raamboompjes, deurspionnen, kierstandhouders, barrièrestangen,
alarmsystemen,
secu-strips,
cameradeurbellen, rolluiken en
beveiligingscamera’s etc.
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De gemeenteraad Burgemeester
maakt bekend
en wethouders
maken 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.

De Ondernemersprijs is er voor
drie categorieën, te weten Horeca en Detailhandel, MKB en
Grootzakelijk. Iedereen kan
een ondernemer of zichzelf
aandragen als kandidaat. Een

haal achter het bedrijf, naar het
hoe en waarom. Zo waren vorig
jaar Woerdman Kookkado (horeca en detailhandel) en Dekbed Discounter (Grootzakelijk)
als Goudse ondernemers genomineerd. Aanmelden kan tot
1 september via organisatie@
ondernemersprijs-mh.nl. Kijk
voor meer informatie op: www.
ondernemersprijs-mh.nl.

De uitreiking van de Ondernemersprijs Midden-Holland afgelopen jaar.

Heb je zelf in de schulden gezeten? En heb je toen iemand gemist die begrijpt hoe dat is en wat dat met je doet? Of miste je
contact met mensen die hetzelfde meemaken? Wil je nu met je
eigen ervaringen anderen steunen? Doe dan mee met de training en word ervaringsdeskundige bij schulden!

Aan de training zijn geen kosten
verbonden. De training bestaat

Er zijn voldoende ondernemers in de regio Midden-Holland.
Maar wie is of kent dé toekomstige ondernemer over 2019?
Net als vorig jaar is het weer mogelijk ondernemers aan te
melden voor deze prijs. Dit kan tot 1 september. De uitreiking
van de Ondernemersprijs Midden-Holland is tijdens een feestelijke bijeenkomst op 20 januari 2020.

Heb je interesse in zonnepanelen
en geen geschikt eigen dak? Doe
dan ook mee met Goudse Panelen. De inschrijving blijft open,
totdat het project 100 procent vol
is. Kijk voor meer informatie op
www.goudsepanelen.nl.

Word ervaringscoach bij schulden!

Na de training zet je je minimaal
4 uur per week in op vrijwillige
basis als ervaringscoach en begeleider van groepen. Ook word
je gevraagd om input te geven
aan de gemeentelijke schuldhulpverlening en mee te denken
over beleid en uitvoering.

Wie wordt ‘Ondernemer van het Jaar 2019’?

Foto: VIA Media
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Werk aan de weg
Binnenstad
Sint Mariewal
Afgesloten van 23 augustus 7.00
tot 20 september 16.00 uur i.v.m.
kabel- en leidingwerkzaamheden.
Turfsingel
Afgesloten tot 20 september 16.00
uur i.v.m. kabel- en leidingwerkzaamheden.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer 555 tot 30 augustus 17.00 uur
i.v.m. herinrichting Ronsseweg.
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Goudse Poort
Goudse Poort
Afgesloten van 6 september 21.00
t/m 7 september 6.00 uur en van 7
september 21.00 uur tot 9 september 6.00 uur.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Incidenteel afgesloten tot 1 november 19.00 uur i.v.m. betonstorten ongeveer vier keer 4 uur per
week. De ochtend- en avondspits
wordt zoveel mogelijk vermeden.
Oost
Rijkestraat
Afgesloten t/m 31 januari 2021
i.v.m. herinrichting Middengebied
zuidelijke stempel (grondverbeteringswerkzaamheden).

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen

www.gouda.nl

@gemeentegouda

Jan Verzwollestraat 2 en Boelekade 177, het transformeren van
bedrijfsruimten naar appartementen (11-08-2019);
Ruys de Beerenbroucklaan 2, het
verbouwen naar een wooncentrum
voor senioren (19-07-2019);
Stationsplein 11, het bouwen van
fietsenstalling, aanpassen fietskelder/stationshal, tijdelijke ki (06-082019).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Geweigerde vergunning
Sint Josephstraat 57, het plaatsen
van een dakkapel (13-08-2019).
Verleende vergunningen
Binnenkade achter Eerste Kade
2a (kadastraal bekend onder
GDA01 A 8326), het vellen van een
boom (07-08-2019);
Da Costakade tegenover 88 (Kadastraal bekend onder GDA01

Foto: Nationale Politie
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Hoe werkt het?
Je kunt subsidie aanvragen voor
teruggave van de helft van de gemaakte kosten voor de aanschaf
van en aanbrengen van inbraakwerende materialen. Deze materialen moeten zijn aangebracht
door een PKVW of BORG-gecertificeerd bedrijf. De teruggave
bedraagt maximaal 250 euro per
woning. Je declareert de gemaakte kosten achteraf.
Wil je gebruikmaken van deze
subsidie?
Ga naar de website www.gouda.
nl/inbraakwerendemaatregelen
voor meer informatie. Deze actie is geldig zolang de voorraad
strekt.
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F 2531), het vellen van een boom
(07-08-2019);
Bloemendaalseweg 36, het vellen
van twee wilgen (09-08-2019);
Cronjéstraat 26, het plaatsen van
een dakkapel (08-08-2019);
Denneweg 6, het plaatsen van een
dakkapel (07-08-2019);
Jaagpad 19, het renoveren en verbouwen van het pand, rijksmonument (08-08-2019);
Jacob Lemairelaan 1, het maken
van een muurdoorbraak tussen de
keuken en de woonkamer (12-082019);
Keizerstraat 18, het plaatsen van
12 zonnepanelen op het dak van
de woning (08-08-2019);
Klein Amerika 15, het plaatsen
van een erfafscheiding (08-082019);
Lage Gouwe 30, het schilderen
van de ramen en kozijnen, rijksmonument (12-08-2019);
Markt 17, het realiseren van een
horeca op de begane grond met
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terras en gevelreclame, rijksmonument (07-08-2019);
Nonnenwater 1, het plaatsen van
een dakraam, rijksmonument (1208-2019);
Oosthaven 70, het verwijderen
van een serre en plaatsen van
kozijnen, gemeentelijk monument
(07-08-2019).
Verlenging beslistermijn
Anna van Meertensstraat, het
bouwen van een tijdelijke huisvesting voor verpleeghuiszorg (08-082019);
Winterdijk 8, het realiseren van
een nieuwe woonzorggroep (0708-2019).

Opneming gegevens
vertrek
Onderstaande

personen

Vervolg op
gemeentepagina 2

wonen
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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.
Warsame, H. / Geboren: 01-071985 / Marathonlaan 273 / Datum
vertrek: 23-07-2019
Hassan, D. / Geboren: 01-07-2000
/ Koekoekstraat 58 / Datum vertrek:
24-07-2019
Samson, D.G. / Geboren: 23-031975 / Noordhoef 4 / Datum vertrek: 24-07-2019
Shafiq, M.A. / Geboren: 15-011986 / Tak v Poortvlietstraat 56 /
Datum vertrek: 25-07-2019
Iliadou, M. / Geboren: 07-06-1972
/ Kingstraat 7 / Datum vertrek: 2607-2019
Bahizire, F.I. / Geboren: 21-021998 / St. Josephstraat 36 / Datum
vertrek: 29-07-2019
de Jong, M.A. / Geboren: 18-051969 / Robaarstraat 74 / Datum
vertrek: 29-07-2019
Szynol, B.J. / Geboren: 09-022014 / Roemer Visscherstraat 14 /
Datum vertrek: 29-07-2019
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).

Ontwerpbestemmingsplan Turfmarkt 60
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat zij het ontwerpbestemmingsplan ‘Turfmarkt 60 Gouda’
ter inzage leggen.
Ontwerpbestemmingsplan
Het
ontwerpbestemmingsplan
‘Turfmarkt 60 Gouda’ ligt van donderdag 22 augustus t/m woensdag 2 oktober 2019 voor iedereen
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ter inzage. Het bestemmingsplan
voorziet in nieuwbouw op de locatie van de gesloopte kerk aan Turfmarkt 60 met de benodigde kaders
en flexibiliteit voor een passende
invulling van dit binnenterrein in de
binnenstad. Er wordt ruimte geboden voor de bouw van woningen
binnen de bestemming ‘Gemengd.
Inzage
Het
ontwerpbestemmingsplan
‘Turfmarkt 60 Gouda’ kunt u inzien
via:
• De gemeentelijke website: www.
gouda.nl/terinzage
• www.ruimtelijkeplannen.nl:
(NL.IMRO.0513.1505BPTurfmarkt60-OB01)
• Een bezoek aan het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein
1 te Gouda, tijdens de openingstijden. Maandag t/m donderdag
op afspraak van 13.30 tot 17.00
en aan het loket vrije inloop op
maandag t/m vrijdag van 09.00
t/m 12.30 en donderdag van
17.00 tot en met 20.00.
Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan iedereen
(bij voorkeur) schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het
ontwerpbestemmingsplan
‘Turfmarkt 60 Gouda’ met identificatienummer: NL.IMRO.0513.1505BPTurfmarkt60-OB01.
Schriftelijke zienswijzen kunt u
sturen aan de Gemeenteraad van
Gouda, Postbus 1086, 2800 BB
Gouda. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijk Beleid en Advies, de
heer E. van Dijk via tel. 14 0182.

Kennisgeving besluit
op aanvraag omgevingsvergunning Bloemendaalseweg 32
Op 13 augustus 2019 heeft de
Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2018117478. Dit betreft het restaureren, opnieuw funderen en
deels reconstrueren van het zomerhuis ter plaatse van de Bloemendaalseweg 32 in Gouda. De
vergunning is toegekend. Het
besluit betreft de volgende onderdelen:
• bouwen
• monument

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

Inzage
Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de
gemeente Gouda. Het adres en
de openingstijden vindt u 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.
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.
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) no-

dig. 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.

Kennisgeving besluit op
aanvraag omgevingsvergunning Turfmarkt 111a
Op 12 augustus 2019 heeft de
Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda een besluit genomen
op de aanvraag met kenmerk
2018068242. Dit betreft het wijzigen en vergroten van de bovenwoning ter plaatse van de Turfmarkt
111a in Gouda. De vergunning is
toegekend. Het besluit betreft de
volgende onderdelen:
• bouwen
• monument
• afwijken bestemmingsplan
(ruimtelijke ordening / gebruik)
Inzage
Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen ter inzage bij de
gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden vindt u op de website van de gemeente. 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.
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.

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

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

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:

Terrasvergunning
De terrasvergunning is verleend
door de burgemeester aan:
Golfbaan IJsselweide Gouda
B.V., locatie Sluisdijk 15 te Gouda.
Voor het inrichten en het gebruik
van een terras (verzonden: 13 augustus 2019).
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).

Evenementenvergunningen
Ingediende aanvragen
Soulmarket, 7 september locatie
GoudAsfalt.
Surinaamse Markt, 14 september
locatie GoudAsfalt.
Binnen twee weken na datum publicatie kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Gouda. Bovenstaande aanvragen kunt
u op afspraak inzien bij de gemeente. Het maken van een afspraak
kan via tel. 14 0182.
Verleende vergunningen
Midzomermarkt, locatie binnenstad van Gouda op 22 augustus
2019 (verzonden: 15 augustus
2019).
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).
Burgemeester,
M. Salet

Golfbaan IJsselweide Gouda BV,
locatie Sluisdijk 15 te Gouda. Voor
het exploiteren van een horeca-inrichting (verzonden: 13 augustus
2019).

Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester
aan:
Golfbaan IJsselweide Gouda B.V.,
locatie Sluisdijk 15 te Gouda. Voor
het uitoefenen van een horecabedrijf
(verzonden: 13 augustus 2019).

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.

