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Nieuw afvalbeleid: Afval scheiden loont

Vanavond in de
gemeenteraad

Gouda loopt op dit moment nog flink achter bĳ het scheiden van huishoudelĳk afval. Om daar wat aan te doen, bereiden we een nieuw afvalbeleid voor. Hierbĳ loont het om afval beter te scheiden. Wethouder Hilde Niezen (Stedelĳk beheer) nodigde wĳkteams uit voor een
excursie om te zien hoe ze afval verwerken in Alphen aan den Rĳn en
om mee te denken.

Woensdagavond 3 februari worden
o.a. de volgende onderwerpen in
de gemeenteraad besproken:

Nieuws 3 februari 2016

Iedere Gouwenaar biedt nu jaarlijks 212 kilo restafval aan, terwijl het landelijke doel maar 100
kilo is. Veel gemeenten zijn al actief op het gebied van afvalscheiding, om zoveel mogelijk afval te
recyclen en de hoeveelheid restafval te verminderen. De gemeente Zuidplas is hier een voorbeeld
van, maar ook Alphen aan den
Rijn loopt voorop.
Afval is grondstof
Om ook van Gouda een duurzame gemeente te maken, is het
noodzakelijk dat afval gezien gaat
worden als nieuwe grondstof.

Gouda zoekt
een nieuwe
stadsdichter
De verkiezingsronde voor de
nieuwe stadsdichter is officieel opengesteld. Wie gaat Ruud
Broekhuizen opvolgen? Iedere Gouwenaar met dichtersbloed en het nodige lef om zich
te presenteren, kan zich voor 22
februari aanmelden. Kijk voor
de voorwaarden op de website
www.stadsdichtersgouda.nl

park bezocht: een vooruitstrevend afvalbrengstation met o.a.
een innamepunt en werkplaats
van Kringloop Alphen.
Ook is er ruimte voor educatie en
bewustwording rondom de waarde van afval. Na een presentatie
van Indaver en Cyclus is met de
wijkteamleden gesproken over
hun ideeën voor betere afvalscheiding. Wat zou het beste kunnen passen in hun wijken en welke aandachtspunten zijn er voor
de plannen?

Goed gescheiden afval kunnen
we hergebruiken en dit draagt bij
aan een duurzame stad. Dit betekent dat inwoners anders met hun
afval moeten omgaan en dat we
veranderen hoe afval ingezameld
wordt.
Lagere heffing
De plannen worden de komende
maanden verder uitgewerkt en de
planning is dat voor de zomer er
een voorstel in de gemeenteraad
ligt. Uitgangspunt is dat inwoners
er financieel op vooruitgaan door
lagere afvalstoffenheffing, als zij
hun afval beter scheiden en min-

der restafval hebben.
Ecopark en ideeën
Tijdens de excursie bezochten

de wijkteamleden de innovatieve
verwerkingsfabriek van Indaver
voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Daarnaast werd het Eco-

Informatieavond
Eind februari komen er vier inloopavonden voor inwoners om
meer te vertellen over de plannen
en om uw suggesties en tips te
horen. U kunt op www.gouda.nl/
afvalscheidenloont al meer informatie vinden.

Extra toelage voor huishoudelijke hulp

Goudse mantelzorgers, 75-plussers en mensen die extra huishoudelĳk hulp nodig hebben naast hun bestaande maatwerkvoorziening, kunnen gebruik maken van de Huishoudelĳke Hulp Toelage
(HHT). Het kabinet heeft hiervoor ook in 2016 extra budget beschikbaar gesteld.
Er zijn afspraken gemaakt met
twee aanbieders, die samenwerken aan het behouden van de
werkgelegenheid binnen de sector huishoudelijke hulp. Ook zorgen zij dat aanbieders zich meer
kunnen ontwikkelen op de particuliere markt en het goedkoop
‘zwart’ inkopen van huishoudelijke hulp wordt ontmoedigd.
Daarnaast is het belangrijk om
mantelzorgers te ontlasten, zodat zij meer ruimte hebben om
andere ondersteuningstaken op
te pakken.

Besluitvormende
Raadsvergadering
• Bijdrage opsporing explosieven
Tweede Wereldoorlog
• Bestemmingsplan Tweede
Moordrechtse Tiendeweg 14a
• Omgevingsvergunning
Kop van de Kleiweg
• Krediet aankoop Koudasfalt
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.

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook

Hoe werkt het?
Wilt u gebruik maken van deze regeling? Dan kunt u zich hiervoor
melden bij Agathos Thuiszorg of
Vierstroom Hulp Thuis. U spreekt
af hoeveel extra uren u wilt inkopen en wanneer u deze wilt inzetten. Uw aanbieder brengt de
kosten van € 5,- per uur bij u in
rekening. De rest wordt door de
gemeente aangevuld.
Let op: de toelage is een beperkt
budget, dus op = op.

Voorbereidende
Raadsbijeenkomst
• Presentatie Stipter

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl
Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Neem contact
op met één van de aanbieders:

Vierstroom Hulp Thuis tel. (088)
400 32 00 of Agathos Thuiszorg
tel. (010) 264 07 77.

Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

Doe ook mee aan de
Landelijke Opschoondag!
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 8 februari 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
bijeenkomst in de agenda staan:
4 februari: wethouder Bergman
- opening praktijkonderwijs De
Goudse Waarden;

vatief en duurzaam afvalbrengstation waar hergebruik van afval,
energie opwekken en onderwijs
centraal staan. Meer weten? Kijk
op www.gouda.nl/EcoPark

4 februari: wethouder Tetteroo opening werkgeversontbijt;
5 februari: burgemeester Schoenmaker - opening Erasmusjaar 2016;
7 februari: burgemeester Schoenmaker - gastles Weekendschool;
11 februari: wethouder Niezen Startbijeenkomst Duurzaamheidsplatform Gouda;
12 februari: wethouder Werger Gouds sportgala.

Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Laura Werger (Zorg en Sport) en
Hilde Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer)? Op
woensdag 17 februari kunt u van
10.00 tot 11.00 uur vragen stellen
@HildeNiezen en @lauraWerger.
Gebruik tijdens uw vragen hashtag #twGouda.

College Ontmoet
Op dinsdag 9 februari gaat het
college op bezoek bij het EcoPark
in Alphen aan den Rijn: een inno-

Meer informatie
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u vinden op www.gouda.nl/college.

Ook zo’n zin in het voorjaar? Maak een frisse start en doe mee met
het opschonen van uw straat of buurt. Steek de handen uit de mouwen met buren, klasgenoten, collega’s of vereniging tĳdens de Landelĳke Opschoondag op 19 maart.
Bedenk samen een opschoonactie hoe de buurt er fleuriger en
fraaier uit kan zien. Schoonmaakteams krijgen van de gemeente Gouda een Opschoonpakket.
Daarnaast biedt de gemeente
nog de mogelijkheid om de buurt
op te fleuren voor een bedrag van
maximaal € 250,-.

al één ontvangen hebben. Dit pakket bestaat uit 5 zwerfvuilgrijpers,
10 plastic handschoenen, 5 veilig-

heidshesjes en een rol huisvuilzakken.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de
opschoonactie op www.gouda.
nl/opschoonactie.

Aanmelden
Elk schoonmaakteam van vijf of
meer personen kan meedoen.
Meld de actie van het schoonmaakteam vóór 19 februari aan
via de website www.gouda.nl/
opschoonactie.
Opschoonpakket
Iedere aanmelding wordt beloond met een Opschoonpakket,
tenzij de deelnemers er vorig jaar

Foto: Oscar van der Wĳk

Bekendmakingen

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
Op woensdag 10 februari is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst 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
per mail: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur
Verkenning: Correctieve herziening bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedĳk
In een tussenuitspraak van de

Raad van State (in de beroepzaken tegen het bestemmingsplan)
is het overgrote deel van het bestemmingsplan in stand gehouden. De afdeling bestuursrechtspraak draagt de raad echter wel
op om het bestemmingsplan op
een aantal punten te repareren en
dit reparatieplan aan de rechter

voor te leggen. Daarna doet deze
definitief uitspraak in de beroepzaken. Het is aan de raad om de
correctie vast te stellen.
Verkenning:
Coördinatiebesluit Bunderhof
Om te komen tot de realisatie
van het bouwproject Bunderhof

2 heeft de ontwikkelaar gevraagd
om een coördinatiebesluit. Het
gaat hier om ondermeer de wijziging van het bestaande bestemmingsplan en het aanvragen van
een omgevingsvergunning.

Vervolg op
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De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend
Verkenning: Vaststellen bestemmingsplan Roerdompstraat
In de wijk Korte Akkeren wordt
aan de Roerdompstraat gewerkt
aan wijkontwikkeling. De realisatie van de woningen past echter niet binnen het bestaande bestemmingsplan. De raad wordt
voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen en de zienswijzen
die daarop zijn binnenkomen te
beantwoorden.
Goverwellezaal
20.00 uur
Verkenning:
Wĳziging Marktverordening
In 2014 heeft de raad besloten de
warenmarkt eenmalig te verplaatsen bij de landelijke intocht van
Sinterklaas. Met deze wijziging
van de Marktverordening worden
beslissingen als deze bij het college gelegd. Hierdoor krijgt het college voldoende armslag om per
geval een goede afweging te maken tussen het belang van de continuïteit en de vitaliteit van de warenmarkt in het algemeen en het
belang van een bijzonder evenement voor Gouda en de binnenstad.
Het college neemt een dergelijk
besluit pas na goed overleg met
alle betrokken partijen en na een
zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen.
Verkenning VRHM:
• Evaluatie financieringssystematiek H-M
• Korpsbeleidsplan 2016-2018
Brandweer Hollands Midden
• Regionaal beleidsplan
Aan het College wordt gevraagd
In te stemmen met het Regionaal Beleidsplan 2016-2019, het
Korpsbeleidsplan en de Evaluatie financieringssystematiek (de
uitgangspunten Cebeon) van de
Veiligheidsregio Hollands Midden
(VRHM) en ter bespreking voor
te leggen aan de Gemeenteraad.
Deze kadernota’s zijn aan elkaar
gerelateerd.
Verkenning:
Begrotingswĳziging 2015 Streekarchief Midden-Holland en Wĳziging Gemeenschappelĳke
Regeling
Streekarchief
Conform de Gemeenschappelijke
Regeling Streekarchief MiddenHolland, worden ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen
voorgelegd aan de gemeenteraad. Op grond van artikel 35, lid
3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen kan de raad een zienswijze bij het dagelijks bestuur naar
voren brengen. Daarnaast is de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) gewijzigd in verband
met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur. De
Gemeenschappelijke regeling van

het Streekarchief Midden-Holland
(SAMH) dient hierop te worden
aangepast.
Verkenning: Verordening 212 en
213a gemeentewet
In verband met een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving
heeft de VNG in maart 2014 een
nieuwe modelverordening ex artikel 212 Gemeentewet gepubliceerd. Dit is aanleiding geweest
om de verordeningen 212, 213 en
213a uit 2008 aan te passen.

Voor alle bovenstaande onderwerpen geldt:
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien u zich voor
10 februari, 12.00 uur meldt bij
de griffie via tel. (0182) 58 91 97
of per mail: griffie@gouda.nl dan
kunt u inspreken op het onderwerp en daarmee de raadsleden
van informatie voorzien.
Sluiting
Op 17 februari komt de raad bijeen voor een besluitvormende
raadsvergadering.

Burgemeester en
wethouders maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 26 januari
onder meer de volgende besluiten genomen:
Bestemmingsplan
middengebied Gouda Oost
Het bestemmingsplan voor het
Middengebied van Gouda Oost
ligt klaar voor inzage. Het gaat
om de herontwikkeling van de Rijkestraat en omgeving. Het project voorziet in de bouw van 20
grondgebonden woningen en 20
appartementen. Dit is een volgende stap in de herontwikkeling van
deze wijk. Uiteindelijk besluit de
gemeenteraad als laatste over het
bestemmingsplan.
Meer flexibiliteit in
cameratoezicht
Sinds 2004 maakt cameratoezicht deel uit van het straatbeeld
van Gouda. Door de jaren heen
is het aantal camera’s en cameragebieden toegenomen. In december 2015 was er sprake van
negen cameragebieden en 97 camera’s. Het huidige cameratoezicht is eind 2015 geëvalueerd.
Uit die evaluatie blijkt bijvoorbeeld dat er op sommige plekken nauwelijks incidenten worden
waargenomen terwijl er wel camera’s staan. Om cameratoezicht
zo efficiënt en doeltreffend mogelijk in te zetten in Gouda wordt er
periodiek (cijfermatig) bekeken of
het nog proportioneel is om een
camera te laten hangen. Daarnaast zal er meer met tijdelijk cameratoezicht gewerkt gaan worden, zoals ook de afgelopen jaren
is gebeurd in Kort Haarlem en in
Goverwelle.

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

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 (zienswĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen.

Geraniumstraat, aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Mercatorsingel, intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Nansenstraat, intrekking gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 3 februari t/m 15
maart 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
Venstertĳden autovrĳ gebied
Burgemeester en wethouders
hebben het voornemen om de
venstertijden voor het autovrije
gebied in de binnenstad aan te
passen. Gedurende de venstertijden mogen motorvoertuigen de
autovrije zone in om te laden en
te lossen.
In het gehele autovrije gebied in
de binnenstad worden de venstertijden gewijzigd:
• donderdagen van 1 april tot en
met 15 oktober: 6.00 tot 12.00
uur in 5.00 tot 9.30 uur;
• donderdagen van 16 oktober tot
en met 31 maart: 6.00 tot 12.00
uur in 5.00 tot 12.00 uur;
• zaterdag: 6.00 – 12.00 uur in 5.00
– 12.00 uur.
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage
in het Huis van de Stad van 3 februari tot en met 15 maart 2016.
Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden
schriftelijke
zienswijzen naar voren brengen
bij de gemeente Gouda, afdeling
Ruimtelijk Beleid en Advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder
vermelding van ‘zienswijzen’. Indien u mondeling uw zienswijze
wilt geven, verzoeken wij u een
afspraak te maken via tel. (0182)
58 85 40. Na afloop van deze termijn wordt een definitief besluit
genomen.

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tussen de Rolandstraat
en het Gloriantplantsoen. De eindtijd is nog niet bekend.
Binnenstad
Bogen
Afgesloten op 18 en 19 februari
op de aansluiting met de Raam.
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 5 februari.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Lange
Groenendaal en de Turfmarkt op
3 februari.
Raam/Kuiperstraat
Afsluiting van de Raam tussen
de Korte Raam en de Lange Willemsteeg van 8 t/m 12 februari.
Veerstal
• Afgesloten tussen de Peperstraat
en de Bogen t/m 5 februari.
• Afgesloten tussen de Westhaven
en de Peperstraat van 10 t/m 17
februari.
Kort Haarlem
Burgemeester Martenssingel
Afgesloten tussen de Burgemeester Martensstraat en de IJssellaan van 22 t/m 26 februari.
Noord
P.C. Bothstraat
Afgesloten op de aansluiting met
de Graaf Florisweg op 15 en 16
februari.
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.
Plaswĳck
Plaswĳckweg
Afgesloten tussen de Burgemeester van Reenensingel en de
Blommesteinsingel t/m 3 februari.
Westergouwe
Voltaweg
Half afgesloten tussen de Marconistraat en de Edisonstraat t/m 19
februari.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Albert Plesmanplein, kappen van
24 bomen (15-01-2016);
Karnemelksloot 42, verbouwen
van het pand (26-01-2016);
Kleiwegstraat 20, wijzigen van
de gevel (27-01-2016);
Nieuwe Markt 17, vergroten van
de bestaande doorgang d.m.v.
een muurdoorbraak (21-01-2016);
Nieuwehaven 41, verbouwen van
de monumentale woning (20-012016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

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 in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing.

Verleende
Omgevingsvergunningen
Gershwinstraat 7 en 9, bouwen
van 2 woningen en uitweg aanleggen (27-01-2016);
Sportlaan tussen nr. 26 en 30,
kappen van bomen (26-01-2016);
Diverse locaties, kappen van 72
bomen (18-01-2016). De precieze
locaties vindt u op de site www.
gouda.nl/boomcontroles;
Kampenringweg 28, vervangen
van 1 reclamebord voor 1 LED reclame scherm op een reclamemast (28-01-2016);
Landluststraat 93, legaliseren
van 2 dakkapellen (28-01-2016);
Ronsseweg 11, kappen van een
es (26-01-2016);
Tielweg 24, verplaatsen van de
lichtreclame (26-01-2016).
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.
Verlenging beslistermĳn
Beatrix Hoeve 5, plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
(25-01-2016).
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.

Omgevingsvergunningen Uitgebreid
Ingediende aanvraag
Westhaven 29, verbouwen van
woonhuis “De Moriaan” (19-012016).
De ingediende aanvraag ligt niet
ter inzage.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
Onderstaande personen wonen
niet meer op het adres waar zij
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
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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.
De Vries, A. / Geboren 05-091986 / Max Havelaarstraat 4 /
Datum vertrek 28-12-2015;
Timmer, H.R.A. / Geboren 01-111995 / Oosthaven 31 d / Datum
vertrek 04-01-2016;
Bulawa, C. / Geboren 15-071991 / Fluwelensingel 35 / Datum
vertrek 04-01-2016;
Van Lith, P. / Geboren 25-081982 / Blekerssingel 32 / Datum
vertrek 28-12-2015;
Lurks, D. / Geboren 26-10-1964
/ Nijverheidsstraat 3 / Datum vertrek 5-1-2016;
Gorissen, C. I. / Geboren 01-021976 / Markt 24 / Datum vertrek
5-1-2016;
Mohamed Messaoud, M. / Geboren 01-01-1941 / Bleysstraat
23 / Datum vertrek 5-1-2016;
Rodrigues, R. / Geboren 15-81990 / Herenstraat 21 /Datum
vertrek 5-1-2016;
Telwikas, A. D. / Geboren 30-051980 / Blekerssingel 58 / Datum
vertrek 12-1-2016.
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 en wethouders van
Gouda,
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

De burgemeester van
Gouda maakt bekend
Landelijk Register
Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is er in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk een wijziging aangebracht.
Peuterspeelzaal Pino op het
adres Jacob van Lennepkade 2
te Gouda is uit het register verwijderd per 25 januari 2016. De activiteiten worden voortgezet in een
kinderdagverblijf;

Peuterspeelzaal De Goudrakkers
op het adres Reigerstraat 37 te
Gouda is uit het register verwijderd per 25 januari 2016. De activiteiten worden voortgezet in een
kinderdagverblijf.
Het actuele register kinderopvang
kunt u vinden op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor algemene informatie kunt u bellen
naar de gemeente Gouda via tel.
14 0182.
De burgemeester van Gouda,
dr. M. Schoenmaker

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.

