Gemeente Gouda

Nationale Ouderendag

Verklein risico op inbraak
tijdens de vakantie

Foto: Nationale Politie
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Nieuws
11 oktober 2017

Foto: Pim Mul

Gaat u op vakantie? Meld uw woning dan aan voor vakantieservice. De stadstoezichthouders van de gemeente Gouda zullen
in samenwerking met de politie extra surveilleren in buurten en
wĳken waar relatief veel mensen op vakantie zĳn.

Vrijdag was de Nationale Ouderendag. Een dag waar de wens
of behoefte van een oudere centraal stond. Wethouder Corine
Dijkstra (Publieke gezondheid) woonde het bloemschikken voor
ouderen op deze dag bij in de huiskamer van het Groene Hart
Ziekenhuis. De activiteit werd georganiseerd door Pluszorg.

Hoe meldt u een gevonden
of verloren voorwerp?
Bent u iets verloren of heeft u een voorwerp gevonden? Kĳk dan
op www.verlorenofgevonden.nl. Op deze website kunt u heel
gemakkelĳk uw gevonden voorwerp melden of in het overzicht
kĳken of uw verloren voorwerp inmiddels gevonden is.
werp. Het is niet (meer) mogelijk
om bij de politie melding te doen
van verloren of gevonden voorwerpen. Heeft u het vermoeden
dat uw eigendom (bv. uw fiets) is
gestolen? Doe in dat geval aangifte bij de politie.
In de database van ‘Verloren of
Gevonden’ worden dagelijks
tientallen voorwerpen uit verschillende gemeenten geplaatst.
U filtert op voorwerp en gemeente en ziet direct een lijst met
voorwerpen. Wie weet staat uw
voorwerp ertussen!
U kunt ook nog steeds een melding bij de gemeente maken.
Deze taak heeft de gemeente
overgenomen van de politie. Er
zijn geen kosten verbonden aan
het doen van een melding van
een gevonden of verloren voor-
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Uitzonderingen
Heeft u een reisdocument gevonden? 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 www.gouda.nl/
verlorengevonden.

Bekendmakingen

De raad vergadert niet tijdens
schoolvakanties en is vanaf 16 oktober met herfstreces. De eerstvolgende raadsvergadering is op
25 oktober 2017. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/raadsinformatie of neem contact op met de griffie via tel. (0182)
589197 of griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Wegonttrekking
Burgemeester en wethouders van
Gouda maken bekend dat zij op
3 oktober 2017 definitief hebben
besloten om op basis van artikel 9
van de Wegenwet het deel van het

Hoe meldt u zich aan?
U kunt via www.gouda.nl/
vakantieservice het digitale formulier invullen. Het is ook mogelijk om een vakantieservicekaart op te halen bij het
politiebureau of telefonisch
aan te vragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente,
tel.: 14 0182.

Wat kunt u zelf doen?
Een goede vakantie begint met een goede voorbereiding. Wij
adviseren u daarom minimaal de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:
• Laat uw buren weten welke periode u afwezig bent.
• Vraag indien mogelijk iemand om uw post uit het zicht
te leggen.
• Niet thuis? Licht aan! Liefst d.m.v. een tijdschakelaar.
• Zorg dat uw woning er bewoond uitziet
(bv. kopjes op tafel, gordijnen afwisselend open en dicht).
• Sluit uw ramen en deuren altijd zorgvuldig af en leg
uw sleutels altijd uit het zicht.
• Vermeld uw afwezigheid niet op uw telefoonbeantwoorder,
voicemail, Twitter, Facebook etc.

- Belanghebbenden die eerder
zienswijzen hebben ingebracht
over het ontwerpbesluit;
- Belanghebbenden die het niet
eens zijn met de wijzigingen ten
opzichte van het ontwerpbesluit;
- Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun
zienswijzen in te brengen over
het ontwerpbesluit.

• Evaluatie rapport Regio
Midden-Holland
• Verordeningen Jeugd en
WMO (juridisch kader)
• 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.

Leven zonder afval
Op haar blogpagina laat Emily-Jane Lowe zien hoe
ze probeert te leven met zo min mogelĳk afval. Haar
levensstĳl wil ze graag met anderen delen die ook willen
bĳdragen aan een beter en schoner milieu. Ze geeft
hierover regelmatig lezingen. Bekĳk de data op haar blog:
www.levenzonderafval.blogspot.nl.
“Het verminderen van afval is
niet moeilijk en vooral leuk om
te doen! In het begin was het
best een uitdaging om als gezin geen afval te produceren,
omdat tegenwoordig bijna alles verpakt zit in plastic maar
na een paar weken lukte het
verbazingwekkend makkelijk
om bijna geen afval te maken.
Helaas is niet alles verkrijgbaar zonder verpakking maar
ik doe mijn best om altijd alternatieven te zoeken. Het geeft
een enorm voldaan gevoel
wanneer ik plastic-vrij boodschappen doe en de vuilnis-

bak maar niet vol komt. We
kopen alleen maar pure producten en maken veel dingen zelf. Het is een fijne manier van leven en ik raad het
iedereen aan om het zelf ook
te proberen!”

Van afval scheiden naar afval voorkomen

Tel. 14 0182

Molenpad direct gelegen achter
de woningen Wethouder Venteweg 119 t/m 175 en het bruggetje
dat het Molenpad met de Oostlangekade verbindt, te onttrekken aan het openbaar verkeer. Dit
besluit is op 11 oktober 2017 bekendgemaakt in de Goudse Post,
het elektronische gemeenteblad
en de Staatscourant. Het besluit
ligt vanaf 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage tijdens
openingsuren in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein
1, te Gouda. Binnen deze termijn
kan beroep tegen dit besluit worden ingesteld bij de Rechtbank
Den Haag, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag, door:

Woensdagavond 11 oktober worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbĳeenkomst

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

gemeente@gouda.nl

Uitvoeringsbesluit
parkeren
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 5 september vanwege uitbreiding gebied
vergunningparkeren het gewijzigde Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen vastgesteld. Het
besluit treedt in werking op 1 november 2017. Kijk voor de volledige regeling op www.overheid.
nl, www.bsgr.nl of kom de regeling (digitaal) inzien in het Huis
van de Stad.

Werk aan de weg
Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Vogelenzang
Afgesloten t/m 12 oktober 16.00
uur.
Paradĳs
Afgesloten t/m 20 oktober.

www.gouda.nl

Korte Akkeren
Eerste E.J. Potgieterstraat
Afgesloten t/m 12 oktober 16.00
uur.
Weidebloemkwartier
Hoefbladstraat
Afgesloten t/m 11 oktober.
Pinksterbloemstraat
Afgesloten t/m 12 oktober.
Boterbloemstraat
Afgesloten t/m 26 oktober.
Ranonkelplantsoen
Afgesloten t/m 8 november.

markt regio Gouda
28 oktober - burgemeester
Schoenmaker: openen Duurzaamheidsdag Gouda
College Ontmoet
Op 24 oktober staat een bezoek
van het college aan Langlaufvereniging Gouda gepland.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
12 oktober - wethouders Van
Gelder en Tetteroo: conferentie
aansluiting onderwijs-arbeids-

Meer informatie
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.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Gemeente Gouda

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

De gemeenteraad
maakt bekend

Gedurende het hele jaar bestaat
er de mogelijkheid om u aan te
melden voor vakantieservice.
Dit kunt u dus ook doen voor de
komende herfstvakantie (14 t/m
22 oktober 2017).

Vanavond in de
gemeenteraad

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Calslaan 101, het plaatsen van PV
panelen op het dak Sporthal De
Mammoet (28-09-2017);
Ericalaan 23, het wijzigen van de
gevel/garagedeur (02-10-2017);
Goverwellesingel 10, het plaatsen
van PV panelen op het dak sporthal
De Zebra (28-09-2017);
Han Hollanderweg 43, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (02-10-2017).

Kort Haarlem
Nieuwe Veerstal
Afgesloten weg, fiets- en voetpad
t/m 30 november 17.00 uur.

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

Oost
Dunantsingel
Afgesloten t/m 20 oktober. Gefaseerde afsluiting van de Dunantsingel tussen de Bernadottelaan
en de Nansenstraat.
Briandstraat
Afgesloten inclusief de kruising
met de Nansenstraat van 23 oktober t/m 11 november.

Verleende vergunningen
Jan Verzwollestraat naast 2, het
veranderen van een loods naar 5
eengezinswoningen (04-10-2017);
Walvisstraat, het vervangen van
een kademuur en plaatsen van een
brug (03-10-2017);
Clarissenhof 5 en 6, het herplaatsen van een privacy scherm (0410-2017);
Plataanstraat 36, het vergroten
van de woning (29-09-2017);

Walmolenerf 56, het vervangen
van een woonwagen (03-10-2017).
Verlenging beslistermĳn
Nabĳ Schielands Hoge Zeedĳk 1, het renoveren van de Mallegatsluis, gemeentelijk monument
(29-09-2017);
Landluststraat 80, het uitbreiden
van de woning (05-10-2017);
Poldermolenplein 1, het uitbreiden van het winkelcentrum (04-102017).

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 Ne-

Vervolg op
gemeentepagina 2
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Bekendmakingen
11 oktober 2017

derland, 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.
Krawczyk, K. / Geboren: 06-011967 / Stoofkade 55 / Datum vertrek: 12-09-2017;
Kozar, D.M. / Geboren: 22-011994 / Spoorstraat 6 / Datum vertrek: 18-09-2017;
Schouten, D.A. / Geboren: 2904-1974 / Wilde Wingerdlaan 107 /
Datum vertrek: 19-09-2017;
Alhaft, M. / Geboren: 08-04-1988 /
Stresemannpad 3 / Datum vertrek:
19-09-2017.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen.

Gemeente Gouda

land, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst Midden-Holland
(tel. (088) 5450 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per email worden ingediend via info@odmh.nl.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen naar voren brengen
over dit ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.
Inzage
Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht in het kantoor van
de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5, te Gouda
(tel. 088-5450 000). Voor inzage
buiten kantooruren kunt u een afspraak maken.

Vaststelling bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42

van het bestemmingsplan kan met
ingang van 13 oktober t/m 22 november 2017 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.

Ontwerpbesluit vaststellen
Hogere Waarden Geluid
Burgemeester en wethouders van
zijn van plan het volgende besluit
te nemen:

De gemeenteraad van Gouda
heeft op 20 september 2017 het
bestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42 gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan
schept de planologische basis
voor de bouw van vier vrijstaande woningen op een voormalige
bedrijfslocatie aan de Goejanverwelledijk 40-42.

Westergouwe fase 2, het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de bouw van grondgebonden woningen. Het besluit
tot het vaststellen van een hogere waarde wordt gecombineerd
met het vaststellen van het uitwerkingsplan Westergouwe fase 2.

Het
bestemmingsplan
Goejanverwelledijk
40-42
met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.1903BPGoe4042DF01 en de daarbij behorende
stukken liggen van 12 oktober t/m
22 november 2017 op de volgende
wijzen ter inzage:

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken kunt u
van 11 oktober t/m 22 november 2017 inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. U kunt uw
schriftelijke zienswijzen over het
ontwerpbesluit onder vermelding
van kenmerk 2017209370 gedurende deze periode bij het college
van burgemeester en wethouders
van Gouda indienen, per adres
Omgevingsdienst
Midden-Hol-

- Digitaal via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NLIMRO.0513.
1903BPGoe4042-DF01;
-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.

De gemeenteraad van Gouda heeft
op 20 september 2017 het bestemmingsplan Achterwillenseweg 98a
en 112 gewijzigd vastgesteld. Dit
bestemmingsplan schept de planologische basis voor de bouw
van drie vrijstaande woningen nabij Achterwillenseweg 112 met
aanpassing van de drie bestaande bouwvlakken. Op de achterkant
van het perceel Achterwillenseweg
98a worden maximaal twee woningen mogelijk gemaakt.

Tegen het besluit tot vaststelling

Het

Wet Geluidhinder

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-

Vaststelling bestemmingsplan Achterwillenseweg 98a en 112

bestemmingsplan

Ach-

terwillenseweg 98a en 112
met
planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.1806BPAchter
98112-DF01 en de daarbij behorende stukken liggen van 12 oktober t/m 22 november 2017 op de
volgende wijzen ter inzage:
-Digitaal
via
de
website
www.ruimtelijkeplannen.nl/
webroo/?planidn=NL.IMRO.
0513.1806BPAchter98112 DF01
-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.
Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan met
ingang van 13 oktober t/m 22 november 2017 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.

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

Ter inzage legging ontwerpuitwerkingsplan
Westergouwe
fase 2
Burgemeester en wethouders van
Gouda maken op grond van artikel 3.9.a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het
ontwerpuitwerkingsplan Westergouwe fase 2 ter inzage leggen. Dit
uitwerkingsplan is een uitwerking
van het globale bestemmingsplan
“Westergouwe fase 2” en is gebaseerd op het vastgestelde stedenbouwkundig plan voor het deelgebied fase 2.
Het ontwerpuitwerkingsplan Westergouwe fase 2 ligt van 12 oktober 2017 t/m 22 november 2017
voor eenieder op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=
NL.IMRO.0513.1106UPWester
gouwe2-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.0513.1106UP
Westergouwe2-OB01. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.
nl/ruimtelijkeplannen. Gedurende
deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen
kenbaar maken over het ontwerpuitwerkingsplan Westergouwe
fase 2. Schriftelijke zienswijzen
kunt u sturen aan de Gemeente
Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk
beleid en advies, postbus 1086,
2800 BB Gouda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via
de heer B. Grisnich, tel.: (0182)
58 8963 of via beschier.grisnich@
gouda.nl.

De burgemeester
maakt bekend
Drank- en horecavergunning
De drank- en horecavergunning
is verleend door de burgemeester aan:
Mieck Holding B.V. h.o.d.n.
Brasserĳ Loeloes, locatie Lange
Tiendeweg 74 te Gouda voor het
uitoefenen van een horeca-inrichting. (verzonden 03-10-2017).
U kunt de verleende vergunning(en)
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie toelichting).
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Mieck Holding B.V. h.o.d.n.
Brasserĳ Loeloes, locatie Lange
Tiendeweg 74 te Gouda voor het
uitoefenen van een horeca-inrichting. (verzonden 03-10-2017).
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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

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.

