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Plastic en pak in één zak

Koetips in de polder rondom Gouda

Vanaf nu kunt u ook drankenkartons in de zak voor plastic verpakkingsafval stoppen. Deze worden in het recyclingstation uitgesorteerd en daarna gerecycled. Zo gebruiken we nóg meer afval als grondstof voor een nieuw product. Goeie zaak dus. Doet
u mee?

Om leuke dingen te doen, hoef je niet uren in de auto te zitten. Ook binnen een paar kilometer van huis is genoeg te beleven. Pak je fiets en trek erop uit: knuffel een koe, proef echte
boerenkaas en maak je eigen schilderĳtje met wilde bloemen.
Allerlei tips zĳn samengebracht in een boekje dat donderdag
is overhandigd aan wethouder Daphne Bergman en leerlingen
van de wethouder Luidensschool.

U hoeft de verpakkingen niet
schoon te spoelen, maar zorg
wel dat ze leeg zijn. Vouw de
drankenkartons daarna plat en
draai de dop er weer op, dan nemen ze weinig ruimte in.
Wat wel?
Alle drankenkartons waar levensmiddelen in hebben gezeten, zoals:
✔ Kartonnen pakken voor
vruchtensappen, water
en wijn;
✔ Kartonnen pakken voor
melk, vla en yoghurt;
✔ Kartonnen pakken voor kant
en klare soep en pastasaus.

Wat niet?
✘ Kartonnen verpakkingen
waar nog levensmiddelen
in zitten;

✘ Verpakkingen van karton
waar geen levensmiddelen
in hebben gezeten;
✘ Resten papier, karton of
folie of verpakkingen van
piepschuim en blik.

NU OOK JE
PAK IN DE ZAK! EXPOSITIE

In het boekje staan activiteiten die je los kunt bezoeken of
via één van de vier routes, die
langs de activiteiten uitgezet
zijn. Deze Koekijkeroute, Vogelspotroute, Molenaarsroute en

Picknickroute zijn kinderproof,
voorzien van gps en starten in
Gouda.
Onderweg zijn er volop picknickmogelijkheden en leuke ac-

tiviteiten te doen; koeien zien
dansen, je eigen ijsje maken,
een dagje meelopen met de
molenaar en natuurlijk dieren
spotten.
Ook op pad?
Het boekje met koetips is verkrijgbaar bij Goudse ondernemers, de basisscholen, de VVV
Gouda, de Wereldwinkel en
House of Goods. De routes zijn
daarnaast te vinden op de website: www.struinenenvorsen.nl.

Etalage van de Stad

HUIS VAN DE STAD

Burgemeester Jamessingel 1 Gouda
www.gouda.nl/expositie

1 april - 30 april 2016

Eindexamenleerlingen exposeren in het Huis van de Stad
Veertig havo en vwo eindexamenleerlingen van het Driestar
College uit Gouda exposeren de maand april in Etalage van
de Stad.
om uitdrukking te geven aan
hun thema. Dit heeft gezorgd
voor een groot verschil in invalshoeken, materialen en technieken. Ieder werk is uniek en
persoonlijk. Zo geeft de expositie een rijk beeld van de talenten
van deze leerlingen.

De leerlingen zijn aan de hand
van een zelfgekozen thema op
zoek gegaan naar een manier

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op
de site www.gouda.nl/expositie.

Partycentrum Le Patapouf in Gouda mag zich sinds kort de
nieuwste officiële trouwlocatie van Gouda noemen, waarmee
het totaal in onze stad op negen locaties komt.

VA R I AT I E S IN DE
ETA LAGE

expositie
6 april: Referendum over de Eindexamen
associatieovereenkomst

Pim Mul

In Nederland houden we op woensdag 6 april een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. U kunt in ieder willekeurig stembureau in Gouda uw stem uitbrengen. Dit jaar is er
voor het eerst ook een stembureau in het Groene Hart Ziekenhuis!

Waar gaat het referendum
over?
In deze associatieovereenkomst
hebben de EU en haar lidstaten
afspraken gemaakt met Oekraine over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. De tekst van
de
associatieovereenkomst
met bijlagen kunt u vinden op
www.verkiezingen2016.nl. Ook
is de tekst van de overeenkomst
af te halen bij de receptiebalie in
het Huis van de Stad.
Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: Bent u

voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese
Unie en Oekraïne? De landelijke Referendumcommissie heeft
deze vraag bepaald. Via de ‘wet
tot goedkeuring’ wordt ingestemd met de associatieovereenkomst. De Eerste en Tweede
Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum kunt u laten weten of u het
daarmee eens bent of niet.
Stemmen
Om te kunnen stemmen bij het
referendum moet u de Neder-

Driestar College Gouda
landse nationaliteit hebben, 18
jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Iedere kiesgerechtigde heeft uiterlijk 19 maart een stempas
ontvangen. Met deze stempas
en een geldig identiteitsdocument kunt u stemmen. Het identiteitsdocument mag maximaal
5 jaar verlopen zijn.
De stembureaus zijn geopend
van 7.30 tot 21.00 uur (het stembureau in het Huis van de Stad is
al om 6.30 uur open!) Een overzicht van alle stembureaus in
Gouda kunt u vinden op de site
www.gouda.nl/verkiezingen.
Stempas kwĳt of
niet ontvangen?
Zonder stempas kunt u niet
stemmen. Bent u de stempas
kwijt of heeft u de stempas niet
gekregen? Dan heeft u tot en
met 5 april tot 12.00 uur de gelegenheid om een vervangende
stempas af te halen in het Huis
van de Stad. U moet zich daarbij
kunnen legitimeren. Het is niet
mogelijk om op de dag van de
stemming nog een vervangende
stempas af te halen.

Iemand machtigen
U kunt iemand anders een volmacht verlenen. Hij of zij mag
dan namens u stemmen. U kunt
dat op twee manieren regelen:
1. Op de achterkant van de
stempas kunt u een volmacht
geven aan een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente Gouda. Belangrijk
is dat de gemachtigde ook
een kopie van uw legitimatiebewijs meeneemt naar het
stembureau.
2. U kunt uiterlijk 1 april een
schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente.
Daarmee kunt u een andere kiezer machtigen in heel
Nederland.
Andere gemeente?
Kiezers die hun stem in een andere gemeente willen uitbrengen, moeten hun stempas omzetten naar een kiezerspas. Een
kiezerspas kunt u op twee manieren aanvragen:
1. Schriftelijk (uiterlijk 1 april).
2. Aan de receptiebalie bij het
Huis van de Stad (uiterlijk 5
april 12.00 uur).
Meer informatie over het referendum kunt u vinden op de site
www.gouda.nl/verkiezingen.

Gouda is een aantrekkelijke gemeente om in te trouwen of een
geregistreerd partnerschap aan
te gaan. Ook veel niet-Gouwenaars trouwen in onze stad
vanwege de bijzondere en romantische sfeer. Elk jaar geven
vijfhonderd stellen elkaar het
ja-woord. De gemeente Gouda
doet er alles aan om uw huwelijksdag stijlvol en soepel te laten verlopen.
Officiële trouwlocatie
De volgende locaties zijn aangemerkt als officiële trouwlocatie:
Partycentrum Le Patapouf, het
oude stadhuis, de Spiegeltent,

de Museumtuin, het Museum Gouda, Arti Legi, Brasserie
IJsselweide, Museumhavencafé ’t IJsselhuis en het Huis van
de Stad.
Ook in Gouda trouwen?
In Gouda mag u zelf kiezen
waar u wilt trouwen. Bijna elk
gebouw kan voor een ceremonie in aanmerking komen, maar
er gelden wel enkele voorwaarden. Zo is huwelijksvoltrekking
in een woonhuis bijvoorbeeld
niet toegestaan. Voor het aanvragen van een trouwlocatie
kunt u contact opnemen via
tel. 14 0182 of kijk op de site
www.gouda.nl/trouwen.

Pim Mul

Er is gekozen voor de titel ‘Variaties’, omdat het werk heel divers is van onderwerp, maar
ook divers in de zin van de toegepaste technieken. Van potlood, acrylverf en aquarelverf
tot en met gemengde technieken; alles komt aan bod.

Nieuwe officiële
trouwlocatie in Gouda

Oude stadhuis van Gouda.

Inloopavond bestemmingsplan Harderwijkweg
Het bestemmingsplan Harderwĳkweg is opgesteld met het
oog op het realiseren van een
tweetal restaurants aan de
Harderwĳkweg. Op donderdag 7 april is er tussen 17.00
en 19.00 uur een inloopavond
in het Huis van de Stad over
dit plan.
De ontwikkelaar Haven één, fastfoodketen KFC, eetcafé De Beren en de Gemeente Gouda
geven informatie over de planvorming en is er gelegenheid tot
het stellen van vragen.

Kantoorgebouw
Op het perceel Harderwijkweg
1 is momenteel een kantoorgebouw aanwezig, dat zal worden
gesloopt. Met het bestemmingsplan Harderwijkweg maken we
de ontwikkeling mogelijk. Het
(ontwerp)bestemmingsplan ligt
t/m 20 april ter inzage via onder
andere de site www.gouda.nl/
ruimtelijkeplannen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw W. Zwanenberg via tel. 14 0182 of per mail:
willemien.zwanenberg@gouda.nl.
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Culinaire ondernemersbijeenkomst

Weet u de spelregels voor uw hond nog?

De Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt! organiseren, in samenwerking met Sligro, op 7 april een netwerkbĳeenkomst voor
alle ondernemers in Gouda.

Ieder voorjaar stĳgt het aantal klachten over hondenpoep. De
dagen worden langer en minder koud. Alle Gouwenaars (ook
zonder hond) komen meer buiten. Erg vervelend als je dan
meteen in een hondendrol stapt. Tĳd om de hondenspelregels
te herhalen die in Gouda gelden.

Tijdens een culinaire wande- Ook geïnteresseerd?
ling door Sligro kunt u ruim- Meld u aan via www.gouda.nl/
schoots netwerken, terwijl u bedrijvendag. U treft hier ook
geniet van pareltjes uit het as- het programma aan.
sortiment van deze groothandel. De inloop is vanaf 16.30
uur bij Sligro (Hanzeweg 13) en
om 17.00 uur openen wethouder Jan de Laat en wethouder
Daphne Bergman deze bijeenkomst.
Bekendmakingen
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Vanwege het referendum over de
samenwerkingsovereenkomst tussen Europa en Oekraïne op 6 april
a.s. is er geen raadsbijeenkomst.
De raad komt op woensdag 13
april bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/ris of neem contact op
met de griffie via tel. (0182) 58 91
97 of per e-mail: griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 16 februari
onder meer de volgende besluiten
genomen:
Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid 2016-2020
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is de leidraad om verduurzaming in Gouda actief op te
pakken. Het daagt maatschappelijke partners, inwoners, bedrijven en
de gemeente uit om aan de slag te
gaan.
In het uitvoeringsprogramma ligt
de focus op de volgende doelen:
• Tenminste 1,5% energiebesparing
per jaar;
• 10% toename van productie van
duurzame energie in 2020 t.o.v.
2015;
• Een
afvalscheidingspercentage
van 75% in 2020;
• Naar 100% duurzaam inkopen;
• Naar minder en schonere vervoersbewegingen in de stad.
Hiermee is een vertaalslag gemaakt van de vergroeningsagenda
die in december door de gemeenteraad is vastgesteld. Belangrijke
pijler voor de uitvoering is de ambitie om in 2040 een CO2 neutrale
gemeente te zijn. Het uitvoeringsprogramma is te lezen op www.
gouda.nl/duurzaamheid.

andere plaatsen waar honden
niet mogen komen, kunt u kijken op www.gouda.nl/honden.

ik vind je
hond leuk…

Gemeente Gouda

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

De gemeenteraad
maakt bekend

• In Gouda geldt overal de
opruimplicht voor hondenpoep. Neem dus een opruimzakje mee;
• Honden moeten overal aangelijnd zijn, behalve op de
losloopplaatsen;
• Speelplaatsen zijn altijd verboden voor honden. Voor

Tel. 14 0182

Regionale Energiestrategie
Gouda wil in 2040 een CO2 neutrale gemeente zijn en andere gemeenten hebben ook hoge ambities. Daarom zijn er allerlei lokale
initiatieven en is er een uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
Om een en ander te versterken
is ook een aanvullende regionale aanpak nodig. De regio Midden
Holland (plus Alphen aan den Rijn)
is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Inter Povinciaal Overleg (IPO) en de
Unie van Waterschappen (UvW) in
samenspraak met de ministeries
van Economische Zaken en van
Infrastructuur en Milieu nu aangewezen als één van de vijf pilotregio’s die in aanmerking komen
voor ondersteuning door het Rijk.
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft hiervoor een
plan van aanpak opgesteld dat
ook na te lezen is op www.gouda.
nl/duurzaamheid.

Werk aan de weg
Achterwillens
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer
115 net voor de Dobbestraat t/m
1 april.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 1 april.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Noodgodstraat en de Dubbele Buurt t/m
1 april.
Rozendaal - Wilhelminastraat
Afgesloten van 4 t/m 15 april op de
splitsing Rozendaal - Wilhelminastraat - Cappenersteeg - Paradijs.
Oost
Sportlaan
• Afgesloten tussen de Rutgersstraat en het Olympiadeplein t/m
1 april.
• Afgesloten tussen de Joubertstraat en de Nansenstraat van 4
t/m 8 april.
Dunantsingel
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rijkestraat t/m 27 mei.
Verzetslaan
Afgesloten tussen de Rijkestraat en
de Telderstraat t/m 13 mei.

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?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

gemeente@gouda.nl

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester Jamessingel, (tegenover scholenlocatie) nieuwbouwen van kantoorpand Rabobank
Gouwestreek (21-03-2016);
Middenmolenlaan nabĳ duiker
711, kappen van boom t.b.v. vervangen van duiker (18-03-2016);
Clematislaan 19, kappen van
boom in de zijtuin (21-03-2016);
Han Hollanderweg 17, bouwen
van carport (17-03-2016);
Hopgaarde 4, kappen van een wilg
(20-03-2016);
Koningin Wilhelminaweg 96, vervangen en vergroten van een berging (22-03-2016);
Verdistraat 7, realiseren van uitbouw aan de voorzijde van woning
(21-03-2016);
Vrouwesteeg 35, vervangen van
het oude schuurtje door nieuw
schuurtje (15-03-2016);
Wilhelminastraat 66, realiseren van
deur in de gevel naar terras (17-032016);
Zuidelĳk Halfrond 11, wijzigen van
brandcompartimentering
(21-032016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Oostringdĳk tussen Gouda en
Moordrecht, kappen van 80 bomen voor kadeophoging Regionale waterkering Oostringdijk (18-032016);
Achter de Kerk 14, aanpassen van
de schoorsteen t.b.v. plaatsen van
een nieuwe HR ketel (18-03-2016);
Albert Plesmanplein, kappen van
24 bomen (21-03-2016);
Bloemendaalseweg 50, renoveren
van dak van de boerderij en van bijgebouwen (17-03-2016);
Bodegraafsestraatweg 49, plaatsen van drie dakkapellen en twee
stalen liggers (21-03-2016);
Sportlaan, bouwen van commerciële ruimten, parkeervoorzieningen en sociale huurwoningen (2203-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

www.gouda.nl

Omgevingsvergunningen Uitgebreid
Verleende
omgevingsvergunning
Turfmarkt 36 t/m 42, het realiseren van 11 appartementen in de
(rijks)monumenten.
Deze vergunning heeft betrekking
op de activiteiten ‘bouwen’ en
‘wijzigen rijksmonument’. Dit besluit ligt zes weken ter inzage bij
het omgevingsloket, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda van 31 maart t/m 11 mei 2016.
Tegen dit besluit kunt u vanaf 31
maart 2016 binnen zes weken
een beroepschrift indienen (zie
Toelichting).
Verlenging beslistermĳn
Groenhovenpark 5, bouwen van
tijdelijk clubhuis (max. 10 jaar) (2103-2016).

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
De volgende 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.
Tighedouini, J / Geboren: 14-081981 /geheim adres / Datum vertrek: 29-2-2016;
van der Vleut, I / Geboren: 28-31955 / Gouderaksedijk 33 / Datum
vertrek: 11-02-2016;
Lodziņš, A. / Geboren: 17-101975 / Fluwelensingel 35 / Datum
vertrek: 09-03-2016;
Koelink, J / Geboren: 13-1-1985 /
Achter de Kerk 9 g 1 / Datum vertrek: 07-03-2016.

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 nemen

De gemeente gaat de komende weken de hondenpoep op
de meestvervuilde locaties
één keer opruimen. Dan worden ook regelmatig controles
op deze spelregels gehouden.
Wist u overigens dat de hondenbelasting in 2016 met bijna
30% is verlaagd?

... maar ruim wel
even de drollen op!

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook

Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda
(zie Toelichting).

• Op 16-06-2016 Kinderkaasmarkt;
• Van 01-07-16 t/m 04-07-16,
Gouda Beach;
• Van 05-07-16 t/m 29-07-16,
Plassentocht, Markt te Gouda Reeuwijkse plassen v.v.
• Op 07-08-16, Zomermarkt;
• Op 26-08-16, Cultureel Gouda /
tafeltjes op de Markt;
• Op 27-08-16, Cultureel Gouda /
tafeltjes op de Markt;
• Op 04-09-16, Braderie;
• Op 06-09-16, Stoffenspektakel;
• Op 09-09-16, Singelloop, Markt –
Binnenstad;
• Van 20-09-16 t/m 25-09-16, Kermis;
• Op 02-10-16, Boekenmarkt met
Platen en CD Beurs;
• Van 06-10-16 t/m 08-10-16, Sensation Kaas;
• Op 06-11-16, Herfstbraderie;
• Op 27-11-16, Kadomarkt;
• Op 16-12-16, Gouda bij Kaarslicht;
• Van 21-12-16 t/m 15-01-17,
Goudse IJsbaan.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenkalender
2016
Op 22 maart 2016 heeft de burgemeester de evenementenkalender
2016 vastgesteld. Deze is hieronder weergegeven. Voor informatie
over de evenementenkalender kunt
u contact opnemen met team Bijzondere Wetten via tel. 14 0182.
Binnenstad
Centrum
• Van 17-06-16 t/m 18-06-16,
Stadsbraderie (geheel centrum);
• Van 17-06-16 t/m 19-06-16,
Gouda Waterstad (centrum, Museumhaven en IJsselkade);
• Op 18-08-16, Jaarmarkt Tiendekwartier (Korte- en Lange Tiendeweg en Zeugstraat);
• Van 02-09-16 t/m 04-09-16,
Gouds Getij (Bogen, Mallegatsluis, Museumhaven);
• Op 15-10-16, Zotte Zaterdag (geheel centrum).
Markt
• Van 31-03-16 t/m 01-09-16,
Goudse Kaasmarkt, iedere donderdag;
• Op 03-04-16, Lentemarkt;
• Op 26-04-16, Oranjenacht;
• Op 27-04-16, Koningsdag;
• Op 01-05-16, Strips op de Markt;
• Op 04-05-16, Herdenking 4 mei
2016;
• Van 05-05-16 t/m 06-05-16,
Goudse Keramiekdagen;
• Op 11-05-16, Stoffenspektakel;
• Van 01-06-16 t/m 14-09-16,
Gouds Mont Martre iedere
woensdag;
• Op 05-06-16, Voorjaarsmarkt/
Themamarkt;

Houtmansplantsoen
• Van 26-06-16 t/m 28-08-16,
Houtmansplantsoenconcerten,
iedere zondag.
Raam
• Op 27-04-16, Oranjeboulevard.
Diverse wĳken
• Van 21-03-15 t/m 28-03-15, Olympisch kwalificatietoernooi Waterpolo dames (Groenhovenbad);
• Op 16-05-16, IJsselmarkt – Josephmarkt (IJssellaan, St. Josephstraat);
• Van 28-05-16 t/m 29-05-16,
Goudse Hofstedendagen (Bloemendaalseweg, Ridder van Catsweg);
• Van 16-08-16 t/m 20-08-16,
Kindervakantieweek De Kade
(Buurthuis de Kade);
• Op 02-10-16, Braderie Winkelcentrum Bloemendaal (parkeerterrein Gildenburg);
• Op 12-11-16, St. Nicolaas Intocht
Korte Akkeren (Wijk Korte Akkeren).
Gouda algemeen
• Van 24-05-16 t/m 27-05-16,
Goudse Jeugdavondvierdaagse;
• Van 01-09-16 t/m 04-09-16,
Gouda Culinair (locatie nnb).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

