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Right to Challenge: een kans Energiegebruik
Huis van de Stad
voor betrokken inwoners
Kunt u een gemeentelĳke taak goedkoper of beter uitvoeren?
Daag dan de gemeente Gouda uit. Gouwenaars kunnen vanaf
nu een beroep doen op het ‘Right to Challenge’.
“Het is een nieuwe manier om
je in te zetten voor je stad. Een
manier die betrokken inwoners
meer verantwoordelijkheid en
invloed geeft”, legt wethouder
Jan-Willem van Gelder (burgerparticipatie) uit.
De gemeente heeft afspraken
met (markt)partijen om bepaalde gemeentelijke taken uit te

voeren. Right to Challenge betekent dat inwoners in de wijk
of stad (een gedeelte van) deze
taken over kunnen nemen. Een
voorbeeld is het overnemen van
groenbeheer of de herinrichting
van een plein of straat. Ook gemeentelijke taken in de zorg of
op het gebied van sport of vervoer kunnen ‘uitgedaagd’ worden.

Voorwaarden
Kijk op www.gouda.nl/goedidee
voor de voorwaarden om een
challenge in te dienen. Ook vindt
u hier een aantal voorbeelden.
Taken die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid
kunnen niet worden ‘gechallenged’. Denk hierbij aan wettelijke taken, zoals de uitgifte
van paspoorten, bevolkingsregistratie, handhaving en toezicht en het verstrekken van
vergunningen.
College Ontmoet
Het college brengt op 21 februari een bezoek aan de Chocoladefabriek.

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

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
17 februari: Wethouder Niezen
– Ontvangst nieuwe wandelkaart Gouwe Wierickegebied en
Krimpenerwaard.
19 februari: Burgemeester
Schoenmaker - 44-jarig jubileum van carnavalsvereniging De
IJsselstampers.

Bezoek aan VVV Gouda
ook in 2016 gegroeid

steeds duurzamer

De gemeente heeft een bĳzondere overeenkomst met Eneco
gesloten voor het Huis van de Stad. Het doel is om de installaties efficiënter af te stellen om hiermee energie te besparen en CO2 uitstoot te reduceren. Het project wordt betaald
uit de besparingen op de energiekosten.
De gemeente wil het energieverbruik van het Huis van de
Stad terugdringen en het klimaatsysteem optimaliseren.
Eneco zal daarvoor software
installeren die systeem- en
energie-informatie verzamelt
en analyseert. Dit in samenwerking met het onderhoudsbedrijf van de installaties.

Op basis hiervan kijken we
welke verbeteringen mogelijk zijn.
Ook de aansturing van de
warmte-koudeopslag in de
grond (WKO) valt binnen het
project. De eerste besparingsresultaten zijn in de loop van
dit jaar bekend.

Inloopspreekuur in de wĳk
Heeft u vragen over bijvoorbeeld
sociale zaken, werk, schuldhulpverlening of een ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt op vrijdagmiddag 24
februari van 13.30 tot 14.30 uur
een inloopspreekuur in de Chocoladefabriek (Klein Amerika 20).
Aanmelding vooraf is niet nodig,
dus kom gerust langs! De koffie
en thee staan klaar.
Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Groene Hart

Hier worden wĳ verwacht. Kwaal en klacht zĳn niet aan tĳd gebonden
ze ontstaan uit het onschuldige niets; vaak beginnend op de dag
en doorwoekerend in de nacht

De dag breekt aan, de schoonmaker begint aan zĳn taak
Hĳ zingt op het ritme van zĳn bewegingen
Hĳ zingt en hĳ wist de angst van de nacht weg. Hĳ zingt en hĳ groet
Het betert, het klaart snel op

WelkominGouda.nl
Niet alleen het baliebezoek
neemt toe, ook de website vertoont groeiende bezoekcijfers.
De site Welkomingouda.nl trekt
gemiddeld iedere maand 15.000
bezoekers, met een piek in juli,

augustus en december.
Toeristen uit het buitenland
We zien niet alleen meer Nederlanders bij VVV Gouda, maar
ook het aantal buitenlandse toeristen is gegroeid met 5,7%. Aan
de balie van de VVV wordt bijgehouden uit welk land de bezoekers afkomstig zijn. De top vijf
bestaat uit: Duitsers, Fransen,
Britten, Spanjaarden en Belgen.
Afgelopen jaar hebben zich veel
meer Britten (+ 37%) en Duitsers
(+ 14,3%) bij de VVV balie gemeld. Ook zagen we beduidend
meer Spanjaarden en Italianen.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Hanneke Leroux

Hulp bij kwijtschelding belastingen
U ontvangt eind februari de jaarlĳkse belastingaanslag via de
post in een witte enveloppe met blauw logo. Deze aanslag van
de Belastingsamenwerking Gouwe-Rĳnland (BSGR) gaat over de
gemeentelĳke heffingen en de waterschapsbelasting. Mogelĳk
komt u in aanmerking voor kwĳtschelding of vermindering en het
Sociaal Team Gouda kan u hierbĳ helpen.
Iemand met een inkomen op bijstandsniveau komt bijna altijd in
aanmerking voor kwijtschelding,
tenzij hij of zij vermogen heeft.
Kijk op www.bsgr.nl/kwijtschelding of dit voor u geldt.

Team Gouda. In groepsverband
zullen getrainde vrijwilligers van
de Papierwinkel, onder begeleiding van sociaal werkers, u
helpen met het invullen van de
kwijtschelding.

Lukt het aanvragen van de kwijtschelding niet zelf? Dan kunt u
zich aanmelden bij het Sociaal

Aanmelden
Houdt u er wel rekening mee dat
de kwijtschelding wordt inge-

Tel. 14 0182

Voorbereidende
raadsbĳeenkomst
• Vaststelling bestemmingsplan
Bunderhof 2
• Tarieven en krediet
Afval Scheiden Loont
• Uitwerking actieprogramma
(incl. eerste begrotingswijziging 2017)
• Beleidskader Armoede en
schulden 2017-2020
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.

We zoeken vrĳwilligers die als
energiecoach hun ervaring en
kennis willen uitbreiden en delen met buurtgenoten. Kom jĳ
ons energieteam versterken?
Meld je aan en neem deel aan
een gratis training.

Dit is het Groene Hart van het leven, het helen, de geboorte
soms ook van het allerlaatste uur
van een warm bloedrood sĳpelen op een koud smetteloos wit
van het stelpen en van het zorgzame toedekken

Maar liefst 38.475 mensen kwamen in 2016 langs bij de balie
van VVV Gouda in de Goudse
Waag. Om de toegenomen drukte aan te kunnen, reikt een promotieteam de Welkom in Gouda-brochure tijdens de drukke
kaasmarkt op donderdag zelfs al
buiten de Waag uit.

Woensdagavond 15 februari
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Ben jij onze
nieuwe energiecoach?

Hier regeren de traagheid van minuten en de snelheid van het handelen
over het lĳdzame wachten, de verborgen angst, de afgewende blik
Alleen een kind zal schreeuwend aan de arm van zĳn moeder trekken
om haar naar buiten te dwingen. Het heeft gelĳk
Het wil weten of de zon nog opkomt, de vogel nog vliegt, de bloesem nog valt

Het bezoek aan de Goudse VVV in de Waag is vorig jaar met 5,8
% toegenomen ten opzichte van 2015. Sinds de start van VVV
Gouda neemt het aantal bezoekers jaarlĳks toe.

Vanavond in de
gemeenteraad

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

vuld op de computer (en niet op
papier). U kunt zich aanmelden
voor een bijeenkomst op donderdag 23 maart vanaf 16.00 uur
of op maandag 27 maart vanaf 9.30 uur. Dit kan telefonisch
via 088-900 4321 of per mail via
info@sociaalteamgouda.nl
Meer informatie kunt u vinden
op www.sociaalteamgouda.nl/
papierwinkel

Sociaal Team

www.gouda.nl/twitter

Een energiecoach geeft advies
aan buurtgenoten over hoe zij
energie kunnen besparen. Hoe
kun je bijvoorbeeld zuinig omgaan met verwarming, verlichting
en ventilatie. De adviezen geeft
de energiecoach op verzoek van
de bewoner.
Training
De gemeente Gouda biedt in samenwerking met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
een gratis training aan, die bestaat uit drie dagdelen. De locatie en data leggen we in overleg met de deelnemers vast. Na
deze cursus bepalen we samen
met jou waar en hoe vaak je als
energiecoach actief bent.
Wat zĳn de eisen?
We zijn op zoek naar mensen
die het leuk vinden om meer te
weten over energie besparen.
Voorkennis is niet vereist. Meld
je vóór 13 maart aan bij Marjanne Addink van de ODMH via
energieadvies@odmh.nl of tel.
06 - 10 58 23 37. Voor vragen
kun je ook bij haar terecht.
Informatiebĳeenkomst
Wil je eerst meer weten? Kom
dan naar de informatiebijeenkomst op donderdag 16 maart
tussen 14.00 en 15.00 uur in
de Stadswinkel aan de Kleiweg 96. Aanmelden kan via:
energieadvies@odmh.nl

www.gouda.nl/facebook
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Informatieavond over
de Hollandsche IJssel

Aanpak jeugdwerkloosheid tijdens WerkWeek
Randstad
Randstad biedt tijdens de
WerkWeek tot 17 februari een
gratis online check aan voor
een cv of Linkedln. Ook kunnen jongeren een persoonlijkheidstest doen, als zij staan ingeschreven bij gemeenten en
UWV. Zo komen zij extra goed
voorbereid aan bij sollicitaties.

Denk en praat mee over de verbetering van de Hollandsche
Ĳssel. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rĳnlanden gaat de
komende jaren aan de slag met deze rivier van Nieuwegein tot
aan de Waaiersluis in Gouda. U kunt tĳdens een informatieavond
meer te weten komen over het project en meepraten.
Kades en oevers krijgen een opknapbeurt en er wordt gebaggerd. Ook komt er beleid voor
ligplaatsen. Het waterschap wil
bewoners hier graag bij betrekken. Welke plannen heeft u om
de rivier en de omgeving te verbeteren? Welke ontwikkelingen
ziet u? Het doel is om gezamenlijk de rivier als totaal te verbeteren.

De avond start met een toelichting op de diverse werkzaamheden die nodig zijn. Daarna kunt
u vragen stellen aan de medewerkers van het waterschap tijdens een informatiemarkt. U
bent op 16 februari om 20.00
uur van harte welkom in Theater Concordia, Concordiaplein 1
in Haastrecht. Meer informatie
vindt u op: www.hdsr.nl.

CV en LinkedIn check
Naast suggesties voor verbeteringen krijg je ook advies over
openstaande vacatures die bij
je profiel passen. Kijk op de
site www.gouda.nl/werkweek
waar je jouw cv en/of LinkedIn
profiel in kunt sturen.
Persoonlĳkheidstest
Bij het vinden van een baan is
het van belang dat jij jezelf goed
kent. Daarvoor heeft Randstad
de persoonlijkheidstest ontwikkeld. Met deze test ontdek je
onder andere jouw verborgen
talenten, welke rol bij jou past,
in welk team jij het beste past
en in wat voor soort organisatie jouw talenten het beste tot
zijn recht komen. Je kunt ook
direct gerichter te zoeken naar
een baan die echt bij jou past.
Kijk op www.gouda.nl/werkweek voor een link naar de
test en om je aan te melden bij
Randstad.

Tijdens de ‘WerkWeek Matchen
op het Werk’ van 13 t/m 17 februari is er landelijk veel aandacht voor de bestrijding van
jeugdwerkloosheid. De weg
naar het vinden van werk is
voor alle jongeren belangrijk.
Een goede studiekeuze, goede
werknemersvaardigheden, effectief zoekgedrag en het hebben van een diploma maken
dit een stuk makkelijker. Daarom werken we in de regio zeer
nauw samen om jongeren t/m
27 jaar, die ondersteuning nodig hebben, op weg te helpen.
Wethouder Tetteroo (jeugdwerkloosheid): “Uitgangspunt
is dat jongeren zoveel moge-

Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 7 februari onder meer de volgende besluiten genomen:
Actieplan veiligheid vastgesteld
Het actieplan veiligheid 2017 is
door de gemeenteraad uitgebreid
met extra preventie voor jonge
jeugd. Daarvoor wordt een verkenning gedaan naar de Amsterdamse projecten met Preventieve Interventies Teams. Doel is om
kinderen, die een verhoogd risico
lopen op problemen in de sociale ontwikkeling, snel en vroegtijdig
hulp bieden. De raad ondersteunt
ook de inzet van onorthodoxe
maatregelen om het aantal woninginbraken tegen te gaan. Aan het
voornemen om melders financieel
te belonen is een proefperiode van
een half jaar gekoppeld.

Het Actieplan is nu definitief door
het college vastgesteld. De prioriteiten voor 2017 zijn:
1. Aanpak van High Impact Crime,
met nadruk op aanpak woninginbraken
2. Aanpak van Ondermijning
3. Voorkomen van radicalisering
4. Tegengaan van jeugdoverlast
en jeugdcriminaliteit
5. Terugdringen van sociale overlast
Meer informatie over veiligheid en
wijken: www.gouda.nl/veiligheid

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.

Medewerkers van het WergeversServicepunt (WSP) kunnen
u als werkgever adviseren en ondersteunen bij het invullen van
uw vacatures. Om dit makkelijker en aantrekkelijker te maken,
heeft het WSP diverse subsidies
en regelingen. De accountmanager van het Servicepunt vertelt u
graag meer over de voorwaarden
en mogelijkheden.

Vuurdoornlaan, in verband met
het innemen van een standplaats
worden twee parkeerplaatsen op
het parkeerterrein bij het winkelcentrum aan de Vuurdoornlaan
aangewezen als parkeergelegenheid, waarbij parkeren verboden
is op donderdag tussen 8.00 en
18.00 uur.

Werkgevers, gemeenten en
het
WerkgeversServicepunt
Midden-Holland werken samen om jongeren aan het werk
te krijgen. Als u een jongere
blij maakt met een baan, dan

kunt u een bijdrage krijgen van
€1.700,- door middel van een
Jongerenvoucher.

Parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart
Ziekenhuis, op de parkeerterreinen en in de parkeergarages (waar
sprake is van voor het openbaar
verkeer openstaande weg) bij het
Groene Hart Ziekenhuis worden diverse verkeersmaatregelen genomen. Deze bestaan uit: instelling
van eenrichtingsverkeer; instelling
van een verplichte rijrichting; aanwijzing van zebrapaden; aanwijzing
van parkeerplaatsen voor gehandicapten, taxi’s, kort parkeren, voertuigen hoger dan 1,90 meter, ambulances en motoren; instelling van
hoogtebeperkingen en instelling
van een gesloten verklaring voor
motorvoertuigen.

De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Achter de Kerk
Afgesloten t/m 10 maart tussen het
poortje richting het Willem Vroesenplein en de Kerksteeg.
Nieuwe Veerstal
Afgesloten tussen de Oosthaven
en de Fluwelensingel t/m 3 maart.

De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 16 februari tot en met
29 maart 2017. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad

De WerkWeek is onderdeel van
de Aanpak Jeugdwerkloosheid
en een initiatief van de ministeries van SZW en OCW.

WerkgeversServicepunt

Jongerenvoucher

Burgemeester
en wethouders
maken bekend

lijk een diploma halen en zelfstandig werk vinden. Maar als
dat niet lukt, dan zijn wij en
onze partners er om een zet in
de rug te geven. Hierbij treft u
een selectie uit de mogelijkheden die aan jongeren worden
geboden”.

Deze voucher is een tegemoetkoming in de loonkosten of op-

Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april.
Korte Akkeren
Aernout Drostkade
Afgesloten t/m 17 februari tussen de Da Costakade en de Jacob
Catsstraat.
Kort Haarlem
Haastrechtsebrug
Afgesloten van 3 t/m 6 maart.
Goejanverwelledĳk
Afgesloten tussen de Haastrechtsebrug en de Sportlaan van 6 maart
tot 7 april.
Noord
Graaf Florisweg

Bent u bereid om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven, dan
kunt u rekenen op de steun en
persoonlijke service van de adviseurs van het WSP. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, de subsidies en
verzekeringen. Kijk hiervoor op
www.wspmidden-holland.nl.

leidingskosten. U komt in aanmerking als u een jongere
tussen de 15 en 28 jaar in dienst
neemt voor minimaal 24 uur per
week en tenminste zes maanden. De jongere moet in Gouda,
Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard of Waddinxveen wonen.

Jij in de
toekomst
Ben jĳ jonger dan 27 jaar en
het thuiszitten zat? In de regio Midden-Holland is er een
Jongerencoach beschikbaar,
die samen met jou op zoek
gaat naar een passende
baan en/of opleiding. Heb
je geen uitkering, daar ook
geen recht op en weet je niet
goed wat je aan moet met
jouw toekomst? Dan kun je
deelnemen aan ‘Jĳ in de toekomst’.
We gaan daarbij met jou een
individueel traject aan en kijken goed naar jouw kansen
en mogelijkheden. Ook komen
we samen te weten waar jouw
kwaliteiten, vaardigheden en
knelpunten liggen. Het uiteindelijke doel is dat je uitstroomt
naar een reguliere baan en/of
opleiding.
Ga de uitdaging aan!
Ben jij tussen de 17 t/m 27 jaar,
wil je aan je toekomst werken
en heb je geen uitkering? Doe
dan mee! In het begin van de
begeleiding moet je van maandag t/m donderdag van 9.00
uur tot 15.00 uur beschikbaar
zijn, zodat we afspraken met je
kunnen maken.
Twijfel niet en meld je aan! Dit
kan bij Jongerencoach Michel Hoegee via tel. 06 – 43
38 53 77 (op ma t/m do tussen
9.00 en 15.00 uur) of via mail:
michel.hoegee@gouda.nl. Hier
kun je ook terecht met vragen.

Meedoen is makkelĳk!
Ga voor meer informatie en de
aanvraag naar www.gouda.nl/
jongerenvoucher of mail uw vragen naar jeugdwerkloosheid@
gouda.nl.

Afgesloten van 27 februari t/m 3
maart tussen de Jan van Beaumontstraat en de Willem en Marialaan.

Omgevingsvergunningen
Regulier
Ingediende aanvragen
Westergouwe, bouwen 26 woningen Westergouwe bouwveld BI I+J
(02-02-2017);
Gouderaksedĳk
32,
bouwen
strandpaviljoen (5 jaar) (02-02-2017);
Hortensiasingel 1, plaatsen dakkapel aan voorzijde (03-02-2017);
Raam 140, wijzigen bestemming
achterkamer in Horeca (03-022017);
Regentesseplantsoen 10, kappen van dode sierappelboom (0502-2017);
Verzetslaan 192, 206, 220, 234,
wijzigen kopgevel door verwijderen
van balkons (03-02-2017).

ment (03-02-2017).
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.
Verlenging beslistermĳn
Van Oldenbarneveltstraat - hoek
PC Bothstraat, toepassen van
spanningswaterbemaling
(07-02-2017);
Koningin Wilhelminaweg 199 en
103, verbouwen van twee panden
(08-02-2017).

Opneming gegevens
vertrek

De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

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

Verleende vergunningen
Westhaven 34 en 34a, 34b, 34c,
verbouwen van pand, rijksmonu-

Vervolg op
gemeentepagina 3
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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.
Essaidi, T. / Geboren: 26-09-1991
/ Sportlaan 215 / Datum vertrek:
20-01-2017

Gemeente Gouda

Jeleń, Z. / Geboren: 10-09-1968
/ van Middelantstraat 30 / Datum
vertrek: 23-01-2017
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).

Register Kinderopvang
en Peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend
dat er in het Landelijk Register Kin-

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-

deropvang en Peuterspeelzaalwerk
wijzigingen zijn aangebracht:
St. Kindercentrum De Schaapskooi, peuterspeelzaal Luidens op
het adres Heemraadslag 3 te Gouda, is op eigen verzoek uit het register verwijderd per 6 februari
2017. De activiteiten worden voortgezet in een kinderdagverblijf.
St. Kindercentrum De Schaapskooi, peuterspeelzaal De KAS op
het adres 2e E.J. Potgieterstraat 2
te Gouda, is op eigen verzoek uit
het register verwijderd per 6 februari 2017. De activiteiten worden
voortgezet in een kinderdagverblijf

Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda
via tel. 14 0182.

De burgemeester
maakt bekend
Verleende vergunningen
De volgende vergunning is verleend
door de burgemeester aan:

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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

Vereniging Gouwestroom, voor
het plaatsen van twee (camera)masten.
Locatie 1: Middenberm van de Voltaweg (tegenover de Karwei, Marconistraat 121, 2809 PG Gouda);
Locatie 2: Entrée Gouwespoor nabij
Stubbe, (camera)mast op trottoir zij-

de Dutraco Gouda. Marconistraat 3,
2809 PG Gouda.
De vergunning is verleend en verzonden op 6 februari 2017. U kunt
de verleende vergunning inzien bij
de gemeente Gouda. U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

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.

