Gemeente Gouda
Nieuws 18 november 2015

“Gouda heeft het mooiste
winkelgebied van Nederland”
Wethouder Jan de Laat was afgelopen vrĳdag gastheer voor een
groep nieuwe Gouwenaars. Hĳ liet ze kennismaken met een van
de mooiste winkelgebieden van Nederland.
“Alle winkels in onze prachtige historische binnenstad zijn
goed te belopen en het aanbod
is verrassend uitgebreid,” aldus
de wethouder. Vanaf de Chocoladefabriek bezocht het gezelschap een aantal winkels aan
de Lange Tiendeweg, Markt en

Lange Groenendaal. De afsluiting
was in de koffiefabriek met een
hapje en een drankje.
De Laat: “We konden helaas onmogelijk alle winkels bezoeken,
maar we hebben een hele goede introductie van Gouda gege-

ven. Mede dankzij de winkeliers,
die spontaan iets over hun winkel
hebben verteld. De nieuwe inwoners waren erg enthousiast.
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Mantelzorgers krijgen pas Vanavond in de
gemeenteraad
als dank voor hun inzet
Tĳdens de landelĳke Dag van de Mantelzorg, dinsdag 10 november, reikte wethouder Laura Werger symbolisch de eerste Goudse mantelzorgpas uit. Het is een blĳk van waardering voor de vaak
langdurige inzet van mantelzorgers voor anderen. De pas heeft een
aantrekkelĳk aanbod variërend van een korting bĳ de ziektekostenverzekering tot een leuk dagje uit.

Beste Binnenstad?
Deze woensdag wordt bekendgemaakt of Gouda de beste binnenstad heeft. En binnenkort weten we of de Chocoladefabriek de
titel ‘beste bibliotheek van Nederland’ krijgt.

Woensdagavond 18 november worden o.a. de volgende onderwerpen
in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbijeenkomst
• Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling
De nieuwe Regio
• Presentatie: Werkplaatsfonds
• Belastingverordeningen 2016
• Gemeenschappelijke Regeling
BSGR 2016
• Wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Promen
• Zienswijze ondernemingsplan
Promen 2016
• Besluit tot opheffting GTO
Stichting Klasse
• Rekenkamerrapport
‘Wat moet wijken in Gouda’
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.

Gastheer wethouder Jan de Laat nam onder meer een kĳkje in de vrolĳke Legowinkel aan
de Lange Tiendeweg. “Lego is niet alleen voor kinderen”.
Foto: Pim Mul

26 november: Wethouder Bergman
- opening Confucius Classroom.
College Ontmoet
Op dinsdag 24 november gaat het
college op bezoek bij Rabobank
Gouwestreek om de laatste stand
van zaken te horen over de nieuwbouwplannen in de Spoorzone.

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 wil spreken? Het eerstkomende spreekuur is op 14 december tussen 17.00 en 18.00 uur.
Ga naar de website www.gouda.nl/
collegespreekuur voor meer informatie en aanmelding.

rigen bruidsparen;
18 november: Wethouder Niezen bezoek verkeersregelaars Driestar;
19 november: Wethouder Tetteroo - opening woonlocatie GemivaSVG Groep, Hoge Gouwe;
19 november: Wethouder Niezen derde Goudse rede voor verdraagzaamheid;
20 november: Burgemeester
Schoenmaker en wethouder Werger - uitreiking Jeugdlintjes;
23 november: Burgemeester
Schoenmaker - terugkomavond
veiligheid Gouda Oost;

Inloopspreekuur in de wĳk
Wethouder Tetteroo zit op 27 november van 13.00 uur tot 14.00 uur
klaar voor uw vragen in De Chocoladefabriek (bibliotheek) aan Klein
Amerika.

Vanaf 2015 zijn gemeenten zelf
verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. “Het
zijn mensen die onmisbaar zijn in
onze samenleving”, aldus wethouder Werger (Zorg en Welzijn). Daarom wil gemeente Gouda met de
mantelzorgpas alle mantelzorgers
in het zonnetje zetten die langdurig, onbetaald en intensief zorgen
voor een goede vriend, buur of familielid.
Alle mantelzorgers
Het landelijke Mantelzorgcompliment, dat voorheen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd
uitgekeerd, is per 1 januari 2015
vervallen. Dit compliment betrof
een bedrag van €200,- voor hun
inzet. Niet alle mantelzorgers kwamen voor deze €200,- in aanmer-

king. Veel mantelzorgers vielen
buiten de criteria. Met de mantelzorgpas is het mogelijk alle mantelzorgers een blijk van waardering
te geven.
Eigen keuzes
De Goudse mantelzorgpas kan in
2015 en 2016 gebruikt worden.
Elke maand komen er nieuwe
aanbiedingen op en mantelzorgers kunnen zelf ook aangeven
wat zij graag op deze pas willen.
Zij zijn immers als geen ander in
staat te beoordelen wat zij nodig
hebben.
Aanvragen
Het aanvragen van de pas kan heel
eenvoudig online via de website
www.mantelzorgcentraal.nl. Daar
vindt u ook meer informatie.

Bespreken resultaten van
veiligheidsavond Gouda Oost
In Gouda Oost is eind mei een veiligheidsavond gehouden en op
maandag 23 november vindt de terugkomavond plaats om te kĳken
of er al acties zĳn uitgevoerd en of het beter gaat met de veiligheidsbeleving het gebied.

Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Laura Werger (Zorg en Sport) en
Hilde Niezen (Stedelijk beheer,
Duurzaamheid en Verkeer)? Op
25 november kunt u van 11.00
tot 12.00 uur vragen stellen aan
@HildeNiezen en @lauraWerger.
Gebruik tijdens uw vragen
#twGouda.

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Op woensdag 25 november is er
een voorbereidende raadsbijeenkomst. Locatie: Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl/
raadsinformatie of neem contact
op met de griffie via tel. (0182) 58
91 97 of e-mail: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende raadsbijeenkomst
Raadszaal
Opening 20.00 uur

Bespreking: Mobiliteitsvisie
Bij de vaststelling in de gemeenteraad van de startnotitie mobiliteitsplan is afgesproken dat in
de volgende fase, die van de visievorming de raad nadrukkelijk
betrokken zal worden. De raad
wordt meegenomen in de mogelijke oplossingen die zijn voorzien
voor zich voordoende knelpunten
en de gevolgen van de eventueel
te maken keuzes.

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

Debat:
Woonvisie (ca. 21.30 uur)
Op 1 september heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp van de Woonvisie Gouda 2015-2019 vastgesteld
en vrijgegeven voor inspraak door
belanghebbenden. De woonvisie is nu gereed voor bespreking
door de gemeenteraad met vaststelling als uiteindelijk doel.
Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.

Kijk voor meer informatie op
www.gouda.nl/contact of bel met
het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0182.
Online regelen
Veel zaken kunt u via internet regelen. Kijk voor alle informatie op
www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter
www.gouda.nl/facebook
De eerste veiligheidsavond in Gouda Oost stond vooral in het teken
van woninginbraken. Daarnaast
was er ook gelegenheid om over
andere zaken te spreken, die leven
onder de bewoners in dit gebied.
De uitkomsten van de avond zijn
uitgewerkt en worden op 23 november besproken met bewoners.
Volgend jaar worden er ook terugkomavonden gehouden van de
veiligheidsavonden in de gebieden
Gouda West en Gouda Noord.

Gemeente Gouda
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende
bijeenkomsten in de agenda staan:
18 november: Burgemeester
Schoenmaker - bijeenkomst 60-ja-

Gemeente Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
gemeente@gouda.nl

Goverwellezaal
Opening 20.00 uur
Verkenning en debat:
De Nieuwe Regio
Op 9 september jl. heeft in deze
raad een consultatieronde plaatsgevonden over de vernieuwde
tekst van de Gemeenschappelijke
Regeling “Regio Midden-Holland,
de nieuwe regio”. De vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling
is compacter dan de oude regeling. Dit komt door wijzigingen in
de Wet gemeenschappelijke regelingen, en doordat de deelnemende gemeenten strategisch geko-

zen voor een zo “licht” mogelijke
vorm. Het algemeen bestuur van
de Nieuwe Regio beidt de stukken
ter besluitvorming aan.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
25 november, 12.00 uur meldt bij
de griffie, kan men inspreken op
het onderwerp en daarmee de
raadsleden van informatie voorzien.
Presentatie:
Werkplaatsfonds (ca. 21.30 uur)

Aanmelden
Woont u in Gouda Oost en wilt u bij
de veiligheidsavond aanwezig zijn?
U kunt zich aanmelden via www.
gouda.nl/veiligheidsavond. Gouda Oost bestaat uit de wijken Kort
Haarlem, Kadebuurt, Gouda Oost,
Goverwelle en Stolwijkersluis.

Bekendmakingen
De stand van zaken zal aan de raad
gepresenteerd worden.
Verkenning:
Belastingverordeningen
In de paragraaf Lokale Heffingen
van de Programmabegroting 20162019 is naast de invoering van een
toeristenbelasting globaal aangegeven welke tariefsaanpassingen
in de bestaande belastingen voor
het jaar 2016 zullen worden voorgesteld. De financiële consequenties zijn verwerkt in deze begroting.

Vervolg op
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Gemeente Gouda
Bekendmakingen 18 november 2015

De gemeenteraad van
Gouda maakt bekend:
Indien de raad op 11 november
2015 heeft ingestemd met de Programmabegroting 2016-2019, dienen de betreffende tarieven 2016
en een verordening toeristenbelasting nog te worden vastgesteld om
de geraamde inkomsten te kunnen
verwerven.
Verkenning: Wĳziging gemeenschappelĳke regelingen BSGR
De gemeente Waddinxveen heeft
het verzoek ingediend om per 1
januari 2016 toe te treden tot de
Gemeenschappelijke
Regeling
Belastingsamenwerking GouweRijnland (BSGR). Hiervoor is instemming vereist van de huidige
deelnemers aan de BSGR en zal

de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling BSGR moeten worden aangepast.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
18 november, 12.00 uur meldt bij
de griffie, kan men inspreken op
het onderwerp en daarmee de
raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting
Op woensdag 9 december komt
de raad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering.

pen van een wilg (03-11-2015);
Zuider Ĳsseldĳk 4, Het plaatsen
van een rookkanaal en houtkachel
(29-10-2015).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Constantĳn Huygensstraat 17,
het kappen van 2 essen (03-112015);
Goejanverwelledĳk 24, het uitbreiden van de woning met een
garage en een bijkeuken (09-112015);
Johan de Wittlaan 31, het tijdelijk
(tot uiterlijk 11 december) inrichten
van een werkterrein (10-11-2015);
Sportlaan 4a en 4b, het aanleggen van twee parkeerterreinen
t.b.v. Jumbo en Lidl (05-11-2015).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om de besluiten in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

Wet geluidhinder

Burgemeester en
wethouders maken bekend:
Werk aan de weg
Binnenstad
Aaltje Bakstraat
Afgesloten van 23 november t/m
11 december.
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Keizerstraat
en de Peperstraat t/m 18 december.
Lage Gouwe
Afgesloten tussen de Turfmarkt
en de Nieuwehaven van 18 t/m 20
november.
Oosthaven
Afgesloten t/m de Minderbroedersteeg van 23 t/m 27 november.
Raam
Afgesloten tussen de Vlamingstraat en de Drapiersteeg t/m 20
november.
Stoofsteeg
Afgesloten op maandag 23 november tussen nummer 16 en 18.
Vest
Afgesloten t/m 4 december tussen de Vlamingstraat en de Verloren Kost.
Wilhelminastraat
Afgesloten tussen de Paradijs en
de Speldenmakerssteeg t/m 20
november.
Goudse Poort
Nieuwe Gouwe oz.
Afgesloten tussen de Goudse
Poort en de Hanzeweg t/m 11 december.
Korte Akkeren
Wachterbrug
Afgesloten t/m 20 november.
Nieuwe Park
Meridiaan-Keerkring

Afgesloten t/m 20 november op de
aansluiting met de Keerkring.
Spoorlaan
Fietspad afgesloten t/m 20 november.
Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Joubertstraat en de Rutgersstraat tot 15
januari 2016.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen
op 3 en 4 december tussen 9.00 en
15.00 uur.
Omloopkade (fietspad)
Afgesloten t/m 18 december tussen het Boegpad en het Bruggenpad.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Locatie Burg. Martenssingel –
Zanddĳk, het kappen van 2 stuks
bomen (04-11-2015);
Spoorstraat, het vervangen van
Borstwering spoortunnel (05-112015);
Hammarskjöldhof 3, het realiseren van een onderheid terras (0511-2015);
Lage Gouwe 204, het vervangen
van een bestaand naambord (2710-2015);
Raaigras 19, het vergroten van de
bestaande uitbouw aan de zijgevel
(02-11-2015);
Spieringstraat 36, het renoveren
van de buitenmuur (04-11-2015);
Voorwillenseweg 155, het kap-

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.

Besluit vaststellen hogere waarden geluid
Burgemeester en wethouders
hebben het volgende besluit genomen:
Wachtelstraat 52-54 te Gouda:
het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het realiseren
van 54 woningen. De te realiseren
woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van een weg
en het gezoneerde industrieterrein Kromme Gouwe. Het besluit
tot het vaststellen van een hogere
waarde wordt gecombineerd met
de Omgevingsvergunning voor
een ruime afwijking van het bestemmingsplan.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (tel. 088 – 5450
000). Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2015225850.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit (16 november 2015) een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gestuurd naar het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gouda (Postbus 1086, 2800 BB Gouda). Aan
de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen
kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij

de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl

Ontheffing geluid
(APV)
Ontheffing Geluidshinder
Burgemeester en wethouders
hebben het volgende besluit genomen:
Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan Kuiper
en Burger Advies- en Ingenieursbureau namens BAM Infra Rail
B.V. in verband met slijpwerkzaamheden van de sporen in de
gemeente Gouda in de nachtperiode tussen 23.00 uur en 07.00 uur
gedurende het gehele kalenderjaar van 2016.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt het besluit en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (tel. 088 – 5450
000). Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerk 2015276274.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit (9 november 2015) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gestuurd naar het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Gouda (Postbus 1086, 2800 BB Gouda). Aan
de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen
kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht verschuldigd.

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.

U kunt een voorlopige voorziening
ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve 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 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.
Güler, M / geboren op 03-041973 / IJssellaan 2 a / datum vertrek 19-10-2015.
El-Bouazzaoui, K / geboren op
29-09-1971 / Koerierspad 1 / datum vertrek 19-10-2015.
Ramautar, L. / geboren 19-081965 / Livingstonelaan 52 / datum
vertrek 20-10-2015.
Boussalham, S. / geboren 16-051991 / Graaf van Bloisstraat 89 /
datum vertrek 20-10-2015.
Rifi, A. / geboren 05-06-1976 / Stresemannpad 5 / datum vertrek 2010-2015.
Majecka, E.A. / geboren 22-081990 / Raam 55a 13 / datum vertrek 27-10-2015.
Heeft u 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).

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders
hebben een standplaatsvergunning verleend aan:
Hoogvliet voor verkoop van vis
en visproducten gedurende de
periode van 7 november 2015 tot
en met 31 december 2015 wekelijks op zaterdag van 10.00 uur tot
17.00 uur locatie parkeerterrein
Nieuwe Gouwe Oostzijde 2d.
(verzonden op 6 november 2015)
Mevrouw Le en de heer Nguyen
Van Dinh Thuy voor verkoop van
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loempia’s en snacks gedurende
de periode van 1 januari 2016 tot
en met 31 december 2016 wekelijks op woensdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
locatie Goudkade.
(verzonden op 6 november 2015)
Mevrouw Schouten voor verkoop van oliebollen gedurende
de periode van 9 november 2015
tot en met 31 december 2015 van
10.00 uur tot 18.00 uur wekelijks
locatie A nabij wijkcentrum Buurtstee: maandag, woensdag tot en
met zaterdag en op locatie B aan
de rand van het parkeerterrein
wekelijks op dinsdag van 10.00
uur tot 18.00 uur.
(verzonden op 9 november 2015)
De heer W. Bogaard voor de
verkoop van kerstbomen, kersttakken en kerstgroen gedurende
de periode van 6 december 2015
tot 23 december 2015 maandag
tot en met zaterdag van 9.00 uur
tot 21.00 uur en koopzondagen
van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie: Middenmolenplein.
(verzonden op 9 november 2015)
De heer F. van Haut voor de verkoop van kerstbomen, kersttakken en kerstgroen gedurende de
periode van 6 december 2015 tot
en met 24 december 2015 maandag tot en met zaterdag van 9.00
uur tot 21.00 uur en koopzondagen van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie: Gildenburg.
(verzonden op 9 november 2015)
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen (zie Toelichting).

Verleende
ventvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een ventvergunning verleend
aan:
De heer El hamdioui voor het
venten met aardappelen, groente en fruit gedurende de periode
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
(verzonden op 12 november 2016).
De heer Rui voor het venten met
Italiaans Schepĳs gedurende der
periode van 1 januari 2016 tot en
met 31 december 2016.
(verzonden op 12 november 2015).
U kunt de verleende vergunningen
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
gemeentesecretaris,
mw. drs. L.A.M. Bakker

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.

