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Haalbaarheidsonderzoek azc Gouda afgerond
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een
asielzoekerscentrum (azc) in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne. Op basis van dit onderzoek, de uitgangspunten van
het COA en de randvoorwaarden van de gemeente concludeert
het COA dat de PWA-kazerne geschikt te maken is als azc.
Uitgangspunt voor het COA was
om te onderzoeken of de PWAkazerne een geschikte locatie
zou zijn voor het vestigen van
een asielzoekerscentrum voor
500 asielzoekers voor 10 jaar.
Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als
kwaliteit, functionele bouw, architectuur, techniek en financiën.
In het onderzoek zijn de randvoorwaarden meegenomen, die
de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven
voor een goede inpassing in de
wijk, zoals een kwalitatief goe-

de huisvesting, veel aandacht
voor leefbaarheid en veiligheid
en aandacht voor dagbesteding
op het eigen terrein.
Galerĳwoningen
Het COA kiest voor een kwalitatieve verbouwing, waarbij het
pand goed blijft aansluiten op de
bestaande gebouwstructuur en
(vlucht)trappenhuizen. De woonunits zijn via een externe galerij te
bereiken en het pand zal van binnen volledig vernieuwd worden.
Het COA wil de gevels deels vernieuwen. Op dit moment gaat het
COA uit van een variant waarbij

ze de bunker niet zullen slopen.
In deze variant wordt op de bunker nieuwbouw gerealiseerd om
de capaciteit van 500 bewoners
te bereiken.

De nieuwe editie van de Goudse gemeentegids wordt halverwege 2016 uitgegeven door
Akse Media. De komende weken benadert de uitgever de
Goudse organisaties en verenigingen voor een gratis vermelding in de nieuwe gemeentegids. Ook is de acquisitie van
betaalde advertenties gestart.

Het is nog niet definitief dat de
verbouwing van de PWA-kazerne op deze manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente
gaan nader met elkaar in gesprek
over de gekozen variant. Ook het
haalbaarheidsonderzoek vormt
onderdeel van de onderhandelingen die plaatsvinden tussen
de gemeente en het COA.

complex tot een duurzaam gebouw neemt ongeveer 12 maanden in beslag, zodat de oplevering van het acz plaatsvindt in
de tweede helft van 2017.

Oplevering
Na het sluiten van de bestuursovereenkomst zal de verbouwing Europees aanbesteed worden. De verwachting is dat dit
traject ongeveer zes maanden
duurt. De verbouwing van het

Verdere planning?
De gemeente en het COA gaan
onderhandelen over de bestuursovereenkomst.
Daarin
wordt het advies van het bewonersplatform meegenomen en
ook de uitkomst van het haal-

baarheidsonderzoek. Nog deze
maand starten de onderhandelingen met het COA. Het streven
is om eind maart de onderhandelingen af te ronden. De concept bestuursovereenkomst zal
daarna zo spoedig mogelijk ter
consultatie naar de raad gaan.
De planning daarvan is nog niet
bekend.
Op www.gouda.nl/asielzoekers
vindt u meer informatie.

Is uw woning al duurzaam genoeg?
Wilt u alles weten over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en comfortverbetering in uw
woning? Op dinsdagavond 1 maart organiseert het Duurzaam Bouwloket, in samenwerking
met de gemeente Gouda, een informatieavond.

In contact met het college

Bent u benieuwd welke stappen
u kunt nemen om uw woning
energiezuiniger en meer comfortabel te maken? Dan bent u op
1 maart van harte welkom in het
Huis van de Stad (Burgemeester Jamesplein) tussen 19.30 en
21.30 uur.

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.

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten:
2 maart: wethouder Bergman Opening ISK-onderwijs Aakwerf;
2 maart: wethouder Werger
- Onthulling vignet Gezonde
School bij OBS De Kas;
2 maart: wethouder Niezen Start bijeenkomst 100-100-100.

College Ontmoet
Op 1 maart gaat het college op
bezoek bij iSense: Een jong en
ambitieus Gouds bedrijf gespecialiseerd in detachering van ictprofessionals.
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid
en Verkeer)? Op woensdag 23
maart kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen
en @lauraWerger. Gebruik tijdens uw vragen #twGouda.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Informatieavond over
Zuidelijk Stationsgebied
De gemeente Gouda wil het Zuidelĳk Stationsgebied aanpakken. Er komt een nieuwe fietsenstalling, een aangepast
busstation en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht.
Daarom organiseert de gemeente op maandag 29 februari
een informatieavond.
U komt dan meer te weten over
de stand van zaken van het
concept ‘Functioneel Ontwerp’
en het vervolgtraject. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen over dit project.
De informatieavond is op 29
februari in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1. De inloop is van 19.30
t/m 20.00 uur, daarna volgt een

Inwoners van Gouda lopen nog flink achter bĳ het scheiden van
huishoudelĳk afval. Er komt een nieuw afvalbeleid om daar wat
aan te doen. Het plan is dat u minder gaat betalen als u afval beter
scheidt. Kom naar de speciale informatieavonden en denk mee.
Per Gouwenaar wordt nu jaarlijks 212 kilo restafval aangeboden. In de meeste andere gemeenten is dit veel lager. Het
landelijke doel is zelfs maar 100
kilo per persoon.
Beter scheiden kan makkelijk, want meer dan de helft van
het huidige restafval bestaat uit
waardevolle grondstoffen. Het
gaat bijvoorbeeld om papier,
plastic, drankcartons, glas en
groente- fruit- en tuinafval (gft).
Door beter te scheiden werkt u
mee aan een duurzame stad en

het scheelt in uw portemonnee.
Inloopavonden
Wij informeren u graag over de
plannen en zijn benieuwd naar
uw ideeën, tips en suggesties.
De vier avonden zijn van 17.30
tot 20.30 uur, kom dus langs
wanneer het u uitkomt:
• Maandag 7 maart - De Garenspinnerij, Turfsingel 34a (Korte
Akkeren, Stolwijkersluis, Westergouwe);
• Maandag 14 maart - De Chocoladefabriek, Klein Amerika

20 (Binnenstad, Nieuwe Park,
Kadebuurt, Kort Haarlem);
• Maandag 21 maart - De Veste,
Ridder van Catsweg 300 (Achterwillens, Bloemendaal, Plaswijck, Gouda Noord);
• Donderdag 24 maart - Nelson
Mandelacentrum, Bernadottelaan 79 (Goverwelle, Gouda
Oost).
Kunt u niet op de inloopavond die
voor uw wijk is bedoeld is? Kom
dan langs op één van de andere data. Op de site www.gouda.
nl/afvalscheidenloont kunt u meer
informatie vinden over afvalscheiding. De komende maanden werken we alle plannen verder uit en
voor de zomer ligt er een voorstel
in de gemeenteraad.

College bezoekt woonwijk Westergouwe

presentatie tot 20.30 uur en bestaat tot 21.00 uur de mogelijkheid om vragen te stellen.
Aanmelden
Wilt u laten weten of u aanwezig bent op de informatieavond? U kunt hiervoor een
mail sturen naar emailadres:
gerko.vanderwateren@gouda.
nl. Vermeld daarbij uw naam,
adres en het aantal personen.
U bent van harte welkom!

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de informatieavond?
Aanmelden
kan bij het Bouwloket via mail:
info@duurzaambouwloket.nl of
door een WhatsApp-bericht te
sturen naar tel. 06 45 45 11 99.

Afval scheiden gaat geld opleveren

Pim Mul

Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur is
op 14 maart tussen 17.00 en
18.00 uur. Ga naar www.gouda.
nl/collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.

Akse Media geeft
gemeentegids uit

Samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard kreeg het college een boeiende rondleiding in
de nieuwe groene en waterrijke
woonwijk Westergouwe. In deze
wijk woon je op het snijvlak van
stad en natuur. Westergouwe is
centraal gelegen, goed bereikbaarheid en op fietsafstand van
de historische binnenstad van
Gouda. In mei krijgen de eerste bewoners de sleutel van hun
nieuwe huis in Westergouwe.

Staat u nog niet in de gemeentegids vermeld? Dan kunt u uw organisatie of vereniging zelf bij de
uitgever aanmelden voor eventuele gratis plaatsing in de gids.
Kijk hiervoor op www.gouda.nl/
gemeentegids.
Akse Media is de enige officiële uitgever van de gemeentegids
van de gemeente Gouda.

Jonger dan 27
jaar en het
thuiszitten zat?
In de regio Midden-Holland is
er een Jongerencoach aangesteld, die samen met jou op
zoek gaat naar een passende baan en/of opleiding. Ben
jĳ jonger dan 27 jaar en wil je
aan de toekomst werken? Dit
is jouw kans!
Als je geen uitkering ontvangt
of daar geen recht op hebt en je
niet goed weet wat je aan moet
met jouw toekomst, dan kun je
deelnemen aan het traject ‘Jij in
de toekomst’. Het is hierbij de
bedoeling dat we samen inzicht
krijgen in jouw kansen en mogelijkheden.
En we komen te weten waar
jouw kwaliteiten, vaardigheden
en knelpunten liggen. Het uiteindelijke doel is dat jij een geschikte baan en/of opleiding
vindt.
Ga de uitdaging aan
Ben jij tussen de 17 en 27 jaar?
Heb je geen uitkering en wil je
aan jouw toekomst werken? En
ben je tijdens het begin van de
begeleiding van maandag t/m
donderdag van 09.00 uur tot
15.00 uur beschikbaar, zodat er
afspraken met je gemaakt kunnen worden? Meld je dan aan!
Dit kan bij Michel Hoegee via tel.
06 43 38 53 37 (ma t/m do tussen
09.00 uur en 15.00 uur) of per
mail: michel.hoegee@gouda.nl.

Gemeente Gouda,
Postbus 1086,
2800 BB Gouda
Tel. 14 0182
gemeente@gouda.nl
www.gouda.nl
www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook
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WSP zorgt voor advies en personeel op maat
In iedere onderneming is goed personeel belangrĳk. Werkgevers weten dit als geen ander. Het
WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Holland is de aangewezen partner voor elke ondernemer in
de regio. Werkzoekenden gaan via het WSP graag bĳ u aan de slag.

Wat doen we voor u?
Het WSP bemiddelt bij invulling
van vacatures bij groei, maar
biedt ook ondersteuning op
maat in crisissituaties, zoals bij
dreigend ontslag rondom een
faillissement of reorganisatie.

Het
WerkgeversServicepunt
Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen UWV,
gemeenten en Promen en geeft
advies en praktische ondersteuning bij invulling van vacatures,
door personeel met de juiste
competenties.

Onze accountmanagers geven
advies en informatie over zaken
als duurzaam personeelsbeleid,
sociaal ondernemen of arbeidsjuridische vragen.

Voor optimale dienstverlening
aan ondernemers werkt het WSP
nauw samen met onderwijsinstellingen, het Werkbedrijf (voor

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad heeft op 2 maart
een ‘oriëntatieweek’. Dit is geen
raadsvergadering, maar een avond
ingevuld door fracties zelf.
Het biedt fracties de mogelijkheid:
• mensen/organisaties te horen of
iets te laten presenteren (om hen
invloed te laten uitoefenen of te
betrekken bij een onderwerp);
• met elkaar in overleg te gaan
(moties/amendementen afstemmen).
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.
Op woensdag 9 maart komt de
raad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 16 februari
onder meer de volgende besluiten
genomen:
Zonnepanelen op dak
Cultuurhuis Garenspinnerĳ
Het dak van Cultuurhuis Garenspinnerij is geschikt voor het plaatsen van 216 zonnepanelen. Met
Kunstpuntgouda (KPG) zijn afspraken gemaakt over een leveringsovereenkomst energie door de gemeente aan KPG. Uit de financiële
berekening blijkt dat de investering in zonnepanelen de gemeente een jaarlijks voordeel oplevert van € 511,-. Deze investering
geeft invulling aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals verwoord in het huidige coalitieakkoord en het Actieprogramma
Energie van de gemeente Gouda
2012-2014. De verwachting is dat
de zonnepanelen in april 2016 in

jongeren), diverse kenniscentra
en de gemeenten in de regio.

gebruik worden genomen.
Actieplan 2016 Gouds
Veiligheidsbeleid
Veiligheid is en blijft een belangrijk
aandachtspunt in Gouda. In 2015
is hier hard aan gewerkt door de
gemeente en haar veiligheidspartners. In de Kadernota Gouds Veiligheidsbeleid 2015-2018 zijn hiervoor de kaders beschreven die
naar concrete acties zijn vertaald in
het IVB actieplan 2016.
Prioriteiten
Zoals ook in het IVB Actieplan 2015
zijn in 2016 de veiligheidsprioriteiten: Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken,
tegengaan
van
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit,
terugdringen van sociale overlast
en voorkomen van radicalisering.
Daling en werk aan de winkel
In 2015 is op diverse terreinen een
daling in de cijfers gerealiseerd.
Het totaal aantal misdrijven is in
2015 fors afgenomen (-19%). Er
zijn met name minder geweldsincidenten (bedreiging en mishandeling) geweest, minder fietsendiefstallen en minder vernielingen.
Echter niet alle doelstellingen zijn
gehaald. Zo is het aantal woninginbraken in 2015 helaas niet gedaald
met 10% zoals de doelstelling was.
Het aantal inbraken is in 2015 nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven als in 2014. Daar zal onder
ander ook in 2016 een belangrijke
focus op komen te liggen, want de
inbraakcijfers moeten gaan dalen.
Nieuwe acties voor 2016
Per prioriteiten worden de acties
voor 2016 beschreven. Nieuw hierin zijn de volgende zaken:
Aanpak woninginbraken: scherpere
keuzes per project, focus op directe acties bij inbraakgolven en duidelijke voorlichting over preventieve
maatregelen, stimuleren whatsappgroepen en buurtbijeenkomsten.
Aanpak jeugdoverlast: het opstarten van een dagbestedingproject
in Gouda en koppeling onderzoek
naar drugsnetwerken (2015) met
onderzoek naar ondermijning (2016)
en jeugdcriminaliteit. Sociale overlast: mei 2016 oplevering van districtelijk plan van aanpak voor overlast verwarde personen.

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-

Radicalisering: inzet versterkingsgelden van het rijk van € 335.000
voor intensiveren van de preventieve aanpak.
Top 60 aanpak
Met de Top 60 wordt de jeugdcriminaliteit aangepakt. Het resultaat
hiervan wordt gemeten aan de hand
van recidive. In 2015 zijn 24 van de
60 jongeren die onder de aanpak
vielen een of meerdere malen aangehouden voor een misdrijf. Dit betreft 40% van het totaal. Doelstelling
om in 2018 op 50% uit te komen is
hiermee in 2015 al ruim gehaald.
Het blijft zaak om dit vast te houden. 8 casus zijn in 2015 positief
afgesloten. In 2016 blijft de Top 60
zich richten op jonge criminelen die
High Impact Crimes plegen (overval, inbraak en straatberoving).

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Rolandstraat
en het Gloriantplantsoen t/m 26 februari.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer
115 net voor de Dobbestraat t/m 8
april.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 18 maart.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Nootgodstraat en de Dubbele Buurt van
29 februari t/m 20 mei.
Peperstraat
Afgesloten ter hoogte van de Kuiperstraat van 2 t/m 4 maart.
Raam
Afgesloten tussen de Korte Raam
en de Lange Willemsteeg t/m 26 februari.
Veerstal
Afgesloten van de Westhaven t/m
de Peperstraat van 25 t/m 27 februari.
Westhaven
Afgesloten op de aansluiting met
de Veerstal en Nieuwe Veerstal t/m
24 februari.
Kort Haarlem
Burgemeester Martenssingel
Afgesloten tussen de Burgemeester Martensstraat en de IJssellaan
t/m 26 februari.

Noord
Wethouder Venteweg
Gefaseerde afsluiting van noord
naar zuid over de gehele Wethouder Venteweg t/m 25 maart.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Rutgersstraat
en het Olympiadeplein t/m 8 april.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Bloemendaalseweg 50, het renoveren van het dak van de boerderij en van de bijgebouwen (08-022016);
Nansenstraat 88, het kappen van
een berk (10-02-2016);
Oosterwerf 4, het kappen van een
boom (14-02-2016);
Turfmarkt 69, het kappen van een
kastanjeboom (16-02-2016);
Wagenaarstraat 16, het realiseren
van een dakopbouw (11-02-2016);
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Orangerie 1 t/m 27, Hortus 1 t/m
28 en Rosarium 1 t/m 20, het
bouwen van 58 woningen in Westergouwe (18-02-2016);
2e E.J. Potgieterstraat 2, het
kappen van een populier op het
schoolplein (10-02-2016).
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
Noodkap
Op de volgende adressen is door
de gemeente noodkap uitgevoerd:
Hoek Vogelenzang/Jan Kottenerf

Mandaat- en
aanwijsbesluit
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 26 januari 2016 de directeur Publieke Gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst Midden Holland
aangewezen als toezichthouder als

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

Subsidies en regelingen
Om het invullen van vacatures makkelijker en aantrekkelijker te maken, biedt het WSP diverse regelingen en subsidies.
Deze vergroten de mogelijkheden en beperken de ondernemersrisico’s tot een minimum,
zoals proefplaatsingen, loonkostensubsidie, werkplekvoorzieningen of extra begeleiding op de
werkvloer.
Waar vindt u het WSP?
Het
WerkgeversServicepunt
Midden-Holland werkt vanuit het Huis van de Stad en or-

bedoeld in artikel 6.1 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
2015 (Wmo 2015) en hem mandaat verleend de onder hem ressorterende personen aan te wijzen
als personen die belast zijn met het
houden van toezicht op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens
de Wmo 2015.

Ondermandaatbesluiten
De directeur van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling heeft op
12 februari 2016 de volgende ondermandaten ingetrokken:
• Ondermandaatbesluit
directie
Maatschappelijke Ontwikkeling
- afdeling Re-integratie en Inkomen en – afdeling Cultuur, Vrije
tijd en Vastgoed.
Tegelijkertijd zijn door de directeuren van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling en de directie
Ruimtelijke Ordening de volgende
ondermandaten vastgesteld:
• Ondermandaatbesluit mandaten
directeur MO - afdeling Inkomen,
Ondermandaatbesluit mandaten
directeur RO - afdeling Cultuur,
Vrije tijd en Vastgoed en het ondermandaatbesluit mandaten directeur RO - Ruimtelijk Beleid en
Advies.
De besluiten treden 1 dag na bekendmaking in werking en liggen ter inzage in het Huis van de
Stad, Burgemeester Jamesplein 1
te Gouda.

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

ganiseert met regelmaat netwerkbijeenkomsten, zoals het
werkgeversontbijt of andere
contactmomenten. Dit om de samenwerking te versterken en te
werken aan continuïteit op de arbeidsmarkt in de regio.
Werkgevers kunnen voor vrijblijvend advies of een gesprek op
maat contact opnemen met het
WSP via tel (0182) 58 84 94 of
via info@wspmiddenholland.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.wspmidden-holland.nl

van de ingezetenen ambtshalve op
te nemen op de persoonslijst. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op het adres staan ingeschreven.
Rafaan, J.S. / Geboren 05-051997 / de Rijkestraat 8 / Datum vertrek 26-01-2016;
Was, D.K. / Geboren 12-03-1978
/ Ronsseweg 51 / Datum vertrek
27-01-2016;
Lamrini, I. / Geboren 31-07-1987 /
Willem de Zwijgersingel 20 / Datum
vertrek 29-01-2016;
Cichy, L.L. / Geboren 16-02-1085
/ Ronsseweg 51 / Datum vertrek
27-01-2016;
Stefański, K.Z. / Geboren 04-041985 / Ronsseweg 51 / Datum vertrek 27-01-2016.
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).

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

De burgemeester
maakt bekend
Kader evenementenveiligheid
De burgemeester heeft het kader
evenementenveiligheid vastgesteld
als lokaal kader voor de vaststelling
van de behandelaanpak van een
aanvraag om een evenementenvergunning. Dit kader bevat de richtlijnen voor het vaststellen van de wijze waarop een aanvraag om een
evenementenvergunning behandelt
wordt. Het kader en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij de gemeente Gouda.

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.

