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Nieuws
21 november 2018

Gemeente Gouda
Nieuw dit jaar: themaroutes Vanavond in de
tijdens Gouda bij Kaarslicht gemeenteraad

Foto: Astrid de Haan

Hou je van sfeervolle gedichten of zoek je juist activiteiten die
leuk zijn voor kinderen? Heb je een zwak voor theater, gedichten
of juist klassieke muziek? Maak dit jaar je keuze tijdens Gouda
bij Kaarslicht aan de hand van verrassende themaroutes. In één
oogopslag vind je datgene waar je interesse naar uitgaat. De
locaties zijn op 14 december ook duidelijk herkenbaar aan de
routekleur. Zo kun je nog makkelijker op ontdekkingstocht gaan
langs de mooiste locaties en optredens in de binnenstad.

Goudse sterren stralen
Uitreiking jeugdlintjes
Asmae, Jason, Joost en Youssra kregen op vrijdag 16
november van wethouder Corine Dijkstra in Het Oude Stadhuys
het Gouds jeugdlintje uitgereikt. Een waardering voor kinderen
en jongeren die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de
Goudse samenleving.
Het jeugdlintje in de vorm van
een Goudse ster wordt jaarlijks op of nabij de Dag van de
Rechten van het Kind uitgereikt. Er zijn twee categorieën:
kinderen tot 12 jaar en jongeren
van 13-23 jaar. Dit jaar werden
er vier Goudse Sterren uitgereikt aan Asmae Amaddaou (17
jaar), Jason Hamilton (20 jaar),
Joost van Zutphen (20 jaar) en

Youssra El Messaoudi (16 jaar).
De gewoonste zaak van de
wereld
Zelf halen deze betrokken jongeren vaak hun schouders op en
vinden het ‘de gewoonste zaak
van de wereld’. De gemeente
Gouda is trots op jonge inwoners
die een inspirerend voorbeeld
zijn voor anderen. Denk aan een

jongere die zich inzet voor zijn/
haar omgeving, een actie opzet
voor een goed doel, een lastig onderwerp bespreekbaar
maakt of een hele bijzondere
prestatie heeft geleverd. Zij verdienen het om in het zonnetje te
worden gezet.
Beoordeling door jury
Een deskundige jury bekeek en
woog de voordrachten. De jury
bestond uit: voorzitter Marion
Suijker (voormalig wethouder
en ereburger van Gouda), Daniëlle de Bruijn, (Olympisch
kampioen waterpolo), Aafke
van Leeuwen (tweevoudig wereldkampioen Jiu Jitsu Fighting) en Anita Ootjers (Gouda
Bruist).

kerk, waar kan worden genoten
van een keur aan artiesten. Om
18.30 uur begint de samenzang
en de officiële ceremonie bij de
boom is van 19.00 tot 20.00 uur.
Aansluitend zijn er nog tal van
optredens en afsluitende feesten in de stad. Veel winkels zetten deze dag hun beste beentje
voor en de horeca bereidt heerlijke kerstmenu’s. U bent van
harte welkom!
www.goudabijkaarslicht.nl
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Het afwisselende programma
van Gouda bij Kaarslicht start om
14.00 uur met sfeervolle muziek,
theater, kunst en andere activiteiten in de Goudse binnenstad.
Het feestelijke openingsconcert
is om 14.15 uur in de Gouwe-

Meer informatie
Wilt u meer over Gouda’s mooiste lichtjesfeest? Kijk op www.
goudabijkaarslicht.nl. Hier is
ook het complete programma te
downloaden. Programmaboekjes zijn verkrijgbaar op diverse
adressen in de stad.

Besluitvormende
raadsbijeenkomst
• Open Podium
• Mededelingen door raad en
college
• Artikel 38 vragen
• Lijst moties
• Bestemmingsplan
‘Parapluherziening Parkeren
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.

Schoenmaker: stadsdebat tolerantie
1 december - wethouder Van
Vugt: uitreiken certificaten Goudologie

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

Eeltje Akkerboom heeft de mooie leeftijd van 104 jaar bereikt en is daarmee de oudste man van Gouda.
Burgemeester Schoenmaker ging bij hem langs om hem te feliciteren met deze prachtige leeftijd.

Woensdagavond 21 november
worden onder andere de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:

Collegeagenda
Het college heeft onder andere
de volgende bijeenkomsten in
de agenda staan:

22 november - wethouder Dijkstra: uitreiking certificaat Goed
Geregeld aan Kernkracht
24 november - wethouder Van
Vugt: opening Gouds Stadsdichters Gala
25 november - wethouder Bunnik: opening rugbyveld bij RFC
Gouda
26 november - wethouder Niezen: oplevering Anne Frank Park
27 november - burgemeester
Schoenmaker: uitreiken certificaten Goudologie
29 november - burgemeester

College ontmoet
Op 27 november is het Goudse
college aanwezig bij de platformbijeenkomst Gouda Onderneemt.
Inloopspreekuur
wethouder Tetteroo
Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder
Rogier Tetteroo houdt op donderdag 6 december van 10.00
tot 11.00 uur een inloopspreekuur in het Huis van de Stad.
Kom dan gerust langs. Aanmelding vooraf is niet nodig.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

Stadsdebat tolerantie in Gouda: beschermen of begrenzen?
Tolerantie zit van oudsher in de genen van de Gouwenaars.
Gouda’s geschiedenis is rijk aan personages en gebeurtenissen
die de Goudse tolerantie kenmerken. Maar hoe staat het
tegenwoordig met de tolerantie in Gouda? Is Gouda wel zo
tolerant? Wat verstaan we eigenlijk onder tolerantie? Zien we
tolerantie als een noodzaak of moeten we hier juist grenzen
aan stellen? In het stadsdebat op donderdag 29 november gaan
diverse Gouwenaars met elkaar hierover in debat. Het gesprek
gaat over het onderwerp tolerantie binnen de thema’s religie,
werkgelegenheid, onderwijs en media.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Stadsdebat in Lagerhuisvorm
Gouwenaars en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit onderwerp met experts en organisaties uit de stad
te verkennen, visies met elkaar te
delen en elkaar in positieve zin in
debat uit te dagen. Onder leiding
van Martijn de Greve (presentator NPO Radio1 programma
‘Haagse Lobby’) vindt dit debat
plaats in Lagerhuisvorm.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

Inleiding
De inleiding wordt verzorgd door
Prof.dr. Paul H.A.M. Abels (1956),
Gouwenaar en geschiedschrijver
van Gouda. Hij zal de avond een
zet in de rug geven met een inleiding over de geschiedenis van
tolerantie in Gouda. In het dagelijks leven is hij bijzonder hoogleraar Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en raadadviseur bij de
NCTV.
www.gouda.nl

Dialoog met de stad
Dit stadsdebat maakt deel uit van
een serie activiteiten die de gemeente Gouda organiseert vanuit haar beleid ter voorkoming
én de aanpak van radicalisering
en polarisatie in Gouda. De gemeente creëert graag podium
voor dialoog en discussie.

Goudse Schouwburg op 29 november van 19.30 tot 21.30 uur.
Deelname aan het stadsdebat
is gratis. Vooraf aanmelden via
stadsdebat@gouda.nl is wel een
vereiste.

Aanmelden voor deelname
Het stadsdebat vindt plaats in de

@gemeentegouda

gemeentegouda

gemeentegouda
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Bekendmakingen
21 november 2018

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 28 november 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 griffie@
gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst

Gemeente Gouda
(0182) 58 91 97) kan men inspreken
op het onderwerp en daarmee de
raadsleden van informatie voorzien.
Sluiting 23.00 uur
Op 12 december is er een besluitvormende raadsvergadering.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend

Raadszaal 20.00 uur
Sturing op taakvelden
Informatieve bijeenkomst op verzoek van de raad en n.a.v. advies
van de audit commissie op de
financiële verordening over sturing op taakvelden, waarbij de
consequenties t.o.v. de huidige
aanpak in beeld wordt gebracht
en de voor- en nadelen worden benoemd. Belangstellenden worden
van harte uitgenodigd om bij deze
bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn.
Verkenning + debat: Krediet
voorstel Driestar
Er wordt extra budget (krediet)
gevraagd voor de vervangende
nieuwbouw van de Driestar. Deze
kredietaanvraag vloeit voort uit het
in januari 2014 door de raad vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.
Verkenning: Belasting verordeningen
I.v.m. de inwerkingtredingsdatum
van 1 januari 2019 dient het besluit nu genomen te worden. De
bedragen opgenomen in de diverse verordeningen vloeien voort uit
het besluit dat genomen is i.k.v. de
vaststelling van de Begroting 2019
op 7 november jl.
Belangstellenden worden van
harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune
aanwezig te zijn. Indien men zich
voor 28 november 12.00 uur meldt
bij de griffie (griffie@gouda.nl of tel.
(0182) 58 91 97) kan men inspreken
op het onderwerp en daarmee de
raadsleden van informatie voorzien.
Goverwellezaal 20.00 uur
Verkenning + debat: Zienswijze
ondernemingsplan Promen 2019
Promen heeft op 18 oktober 2018
het ondernemingsplan 2019 GR
Promen aan college en raad toegezonden. Het college stelt de gemeenteraad voor de voorliggende
zienswijze in te dienen over het
ondernemingsplan 2019 van GR
Promen. Frank Rossel, directeur
Promen, zal een korte toelichting
geven op het ondernemingsplan
waarin ook het plan van aanpak
voor de krimp en afbouw van het
bedrijf Promen is opgenomen. Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien men zich voor
28 november 12.00 uur meldt bij
de griffie (griffie@gouda.nl of tel.

Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 13 november
onder meer het volgende besloten:
Integrale toegang bij complexe
hulpvragen
De gemeente Gouda krijgt een
team dat zorgt dat mensen met
een complexe hulpvraag snel en
eenvoudig een antwoord op hun
vraag krijgen. De gemeente wil
daarmee voorkomen dat inwoners op verschillende plekken hun
verhaal hoeven te doen. Het team
zorgt ervoor dat iemand met een
ingewikkelde hulpvraag bij de juiste
persoon terecht komt, die de vraag
in samenhang bekijkt. Zo kan de
gemeente snel een oplossing bieden voor complexe hulpvragen.
Eerder is daarvoor een proeftuin
gestart om ervaring op te doen
met deze werkwijze. Dit is positief
gebleken, en daarom besluit de gemeente deze werkwijze in te voeren. De proeftuin-ervaringen zijn
opgetekend in een boekje met tien
verhalen van cliënten die op deze
manier zijn geholpen.
Evaluatie uitstallingen binnenstad
Op 24 oktober 2017 heeft het college nieuwe regels voor uitstallingen in de binnenstad vastgesteld.
Tegelijkertijd heeft het college aangegeven deze regels samen met
de ondernemers in de binnenstad
na een jaar te willen evalueren om
tot eventuele bijstelling te komen.
Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een aantal
aanpassingen. Het gaat daarbij om
regels die niet goed uitvoerbaar
waren (bijv. de maximale hoogte
van de uitstalling) of de maximale
breedte en diepte van bankjes. Onder andere deze regels zijn vervallen. De regels gaan in per 1 januari
2019 en de ondernemers ontvangen een folder met daarin uitleg
over wat wel en niet is toegestaan.
Gemeentelijk
rioleringsplan
2019-2023
In het nieuwe ontwerp-rioleringsplan is beschreven hoe de gemeente de wettelijk zorgtaken
voor afvalwater, hemelwater en de
grondwaterstand oppakt. Gouda
gaat ook werken aan thema’s als
klimaatadaptatie, duurzaamheid en
innovatie. Vervanging van slechte
en oude riolering staat centraal.
Met name de vooroorlogse buurten
zullen de komende jaren aangepakt worden. Omdat de rioolheffing
in Gouda al hoog is, wordt voor de

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?
Ingediende aanvragen kunt u op verzoek inzien, stuur uw verzoek naar
omgevingsloket@gouda.nl. Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen
kunt u geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening kenbaar maken over het voorgenomen

komende jaren een realistisch ambitieniveau gekozen. Hierbij gelden
de financiële kaders zoals die eerder zijn afgesproken in de gemeenteraad.

Werk aan de weg
Achterwillens
Achterwillenseweg
Afgesloten tot 30 november. In
deze periode is het gedeelte tussen de Koningsmantelstraat en de
Goudvlinderstraat afgesloten.
Binnenstad
Raam
Wegens rioleringswerkzaamheden
is de Raam verminderd bereikbaar
t/m 21 december.
Molenwerf t/m Oosthaven
Afgesloten van 19 januari t/m 28
februari, i.v.m. rioleringswerkzaamheden.
Turfmarkt
De Turfmarkt is afgesloten voor al
het vrachtverkeer. Dit i.v.m. stut- en
sloopwerkzaamheden aan de Turfmarkt 60.
Bloemendaal
Burgemeester van Reenensingel
Afgesloten van 21 november 20.00
tot 22 november 5.00 uur i.v.m.
werkzaamheden.
Goverwelle
Pepermolenerf
Afgesloten tot 8 februari i.v.m.
herinrichting van Pepermolenerf.
Kort Haarlem
Hertzogstraat
Afgesloten op 27 november van
8.00 tot 16.00 uur i.v.m. reparatie
van de deklaag.
Nieuwe Park
Nieuwe Gouwe O.Z.
Afgesloten op 22 en 23 november
van 7.30 tot 16.00 uur i.v.m. hijswerkzaamheden.
Oost
Bernadottelaan
Afgesloten van 26 november 7.00
uur tot 14 december 17.00 uur
i.v.m. vervanging duiker.
Oost-Ringdijk
Afgesloten tot 7 december 17.00
uur. Het verkeer wordt omgeleid.

Omgevingsvergunningen
regulier
Ingediende aanvragen
Diverse locaties in de binnenstad van Gouda, het plaatsen van
feestverlichting en versiering (0811-2018);
Harderwijkweg 3-7, het verbouwen van het kantoorpand (12-112018);
Krugerlaan 107, het vellen van een
boom (06-11-2018);
Pottersplein 3-7, het vervangen
van reclame (09-11-2018);
Ronsseweg 724, het plaatsen van
transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (09-11-2018);
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 60, het vervangen van de fundering (05-11-2018);
Van Bergen IJzendoornpark 10,
het vellen van drie bomen (08-11-

2018);
Van Itersonlaan 10, het vellen van
9 bomen rondom het Spaardersbad (07-11-2018);
Vlinderpad 1, het plaatsen van een
poort (05-11-2018);
Markt 53, het bouwen van twee
appartementen in een bestaand
gemeentelijk monument, gemeentelijk monument (05-11-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage (zie Toelichting).
Verleende vergunningen
Boelekade 213, het kappen van
een boom (09-11-2018);
Gouderaksedijk 125, het vellen
van twee bomen (07-11-2018);
Nijverheidsstraat 45, 45a, 57, 57a
en 57b, het realiseren van 5 studio’s voor jongerenhuisvesting en
een dakkapel (06-11-2018);
Ronsseweg 746, het plaatsen van
transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (12-11-2018);
Sportlaan 73, het plaatsen van een
antenne-installatie (12-11-2018);
Zuidelijke Steijnkade 22, het vellen van twee bomen (07-11-2018).
Verlenging beslistermijn
Mallegatsluis, het uitvoeren van
onderhoud aan de Mallegatsluis,
gemeentelijk monument (09-112018).

Concept Structuurvisie
Groen en Subsidieverordening Groenfonds
Op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
voornemens een structuurvisie
Groen op te stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente
Gouda. Tevens heeft het college
van burgemeester en wethouders
een concept Subsidieverordening
Groenfonds opgesteld om uitvoering van de Structuurvisie Groen te
bevorderen.
In de concept Structuurvisie Groen
presenteert de gemeente Gouda
haar visie voor behoud en aanleg
van (openbaar) groen in de gemeente. Er worden doelstellingen
beschreven en de wijze waarop
deze doelstellingen bereikt kunnen
worden. Het document zal na vaststelling onder meer een basis vormen voor bestemmingsplannen. In
de concept Subsidieverordening
wordt beschreven waarvoor subsidie kan worden verleend en welke
procedure daarbij wordt gevolgd.
Ter inzage
Op 21 november 2018 heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
de concept Structuurvisie Groen
vrijgegeven voor inspraak, gedurende een periode van vier weken. U kunt het document tijdens
kantooruren inzien vanaf woensdag 21 november t/m woensdag
19 december 2018 in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. De concept
Structuurvisie Groen is ook digitaal
beschikbaar op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in:
NL.IMRO.0513.0005SVGroen

bouwplan en deze mondeling of schriftelijk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland via tel. (088) 54 50 000 of
postbus 45, 2800 AA in Gouda. In geval van een uitgebreide procedure kunt u een
formele zienswijze indienen over het voorgenomen bouwplan. Deze zienswijze
kunt u schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Gouda via postbus 1086, 2800 BB in Gouda.
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

2019- OB01). Daarnaast is de concept Structuurvisie op de gemeentelijke website te lezen via www.
gouda.nl/groenfonds.
Op 21 november 2018 heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
tegelijkertijd de concept Subsidieverordening Groenfonds vrijgegeven voor inspraak, gedurende een
periode van vier weken. U kunt
het document tijdens kantooruren
inzien vanaf woensdag 21 november t/m woensdag 19 december
2018 in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.
Dit document is ook te vinden op:
www.gouda.nl/groenfonds.
Reageren
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk
of mondeling zienswijzen op de
concept Structuurvisie Groen en
de concept Subsidieverordening
Groenfonds naar voren brengen.
U kunt uw zienswijze sturen aan
de gemeenteraad van Gouda
(Postbus 1086, 2800 BB Gouda),
onder vermelding van ‘Concept
Structuurvisie Groen’ of ‘Concept
Subsidieverordening Groenfonds’,
U kunt ook een digitale zienswijze
indienen met vermelding van dezelfde onderwerpen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met M. Driehuijs via marianne.driehuijs@gouda.nl of (0182) 58 83 24.

Vaststelling regeling
uitstallingen kernwinkelgebied Gouda 2019
Het college heeft de nieuwe regels
voor uitstallingen in het kernwinkelgebied van Gouda vastgesteld.
Deze worden van kracht op 1 januari 2019. De regels zijn tot stand
gekomen in samenwerking met de
ondernemers van de binnenstad
verenigd in de SOG. De uitstallingen hebben als doel om onze
binnenstad nog mooier, gezelliger
en levendiger te maken. U kunt de
regels nalezen op www.gouda.nl.

Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten.
Floor Facility Services B.V., Meridiaan 19-21, het starten van een
bedrijf in het reinigen en onderhouden van vloeren en meubilair op
een nieuwe locatie.
Stedin, Goejanverwelledijk 22a, het
oprichten van een gasdrukregel- en
meetstation.
		
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

Kennisgeving Bouwbesluit Ontheffing
Turfmarkt 60
De Omgevingsdienst Midden-Hol-

land (ODMH) maakt namens de
gemeente Gouda bekend dat een
ontheffing is verleend van het verbod om bedrijfsmatige bouw- en
sloopwerkzaamheden uit te voeren op andere dagen en tijden dan
genoemd in artikel 8.3 lid 1 van het
Bouwbesluit 2012 ter plaatse van
de locatie Turfmarkt 60 in Gouda.
De werkzaamheden vinden plaats
op zondag 11 november 2018 van
9.00 uur tot 13.00 uur. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2018283810.
Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. Het besluit en de daarbij
behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de
openingstijden kunt u vinden op de
website van de gemeente Gouda.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB
Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet
ten minste uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van
dit besluit en de motivering van de
bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer en
e-mailadres u bereikbaar bent. Een
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. De termijn voor
het indienen van een bezwaar start
op 10 november 2018 en bedraagt
6 weken.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang
is kan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
worden verzocht een voorlopige
voorziening te treffen. Een verzoek
om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet ten
minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit
besluit en de motivering van het
verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan
te geven op welk telefoonnummer
en e-mailadres u bereikbaar bent.
Er kan alleen een verzoek om een
voorlopige voorziening worden
ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening
kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Hiervoor is een
elektronische handtekening (DigiD)
nodig. Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team geluid,
lucht, ecologie en veiligheid van de
ODMH, via info@odmh.nl of tel.
(088) 54 50 000.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

te ondertekenen. Het college of de burgemeester neemt 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.

