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Nieuws
6 april 2016

Gemeente Gouda

Waardevolle bewonerstips voor nieuw afvalbeleid
De inloopavonden over ‘Afval scheiden loont’ hebben waardevolle tips en suggesties van bewoners opgeleverd. Deze verwerken we de komende maanden zoveel mogelĳk in de plannen voor een nieuw afvalbeleid. Nog voor de zomer is er een
voorstel klaar voor de gemeenteraad.

Op vier locaties in Gouda konden inwoners zich de afgelopen
weken laten informeren over
de plannen voor ‘Afval scheiden loont’. Deze inloopavonden werden goed bezocht door
Gouwenaars, die benieuwd zijn
naar de plannen en graag hun
vragen, ideeën en suggesties
kwijt wilden.
Goed idee
Het idee van ‘Afval scheiden
loont’ is dat u minder gaat betalen als u huishoudelijk afval
beter scheidt. De aanwezigen
vonden dit een goed idee, maar
brachten wel aandachtspunten

Plastic en pak in één zak
Drankenkartons kunt u vanaf nu ook in de zak voor plastic verpakkingsafval stoppen. De kartons worden uitgesorteerd en daarna gerecycled. Zo wordt nóg meer afval gebruikt als grondstof voor een nieuw product. Een goede zaak dus. Doet u ook mee?
U hoeft de verpakkingen niet
schoon te spoelen, maar zorg
wel dat ze leeg zijn.

Wat wel?
Alle drankenkartons waar levensmiddelen in hebben gezeten, zoals:
✔ Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn;
✔ Kartonnen pakken voor
melk, vla en yoghurt;
✔ Kartonnen pakken voor kant
en klare soep en pastasaus.

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

zoek Slangen Staal vanwege
‘Kom binnen bij bedrijven’;
8 april: burgemeester Schoenmaker - start bouw Kaaspakhuizen;
8 april: wethouder Bergman -

Wat niet?
✘ Kartonnen verpakkingen waar nog levensmiddelen in zitten;
✘ Verpakkingen van karton waar geen levensmiddelen in hebben gezeten;
✘ Resten papier, karton of folie of verpakkingen van
piepschuim en blik.

uitreiking Walvisprijs;
11 april: college - nieuwe inwonersbijeenkomst;
11 april: wethouder Werger - bezoek Horizon jeugdzorg en onderwijs;
13 april: burgemeester Schoenmaker - Gastheer nieuwe Gouwenaars;
18 april: wethouder Tetteroo
- slaan eerste paal woningen
Woonpartners in Westergouwe.
College Ontmoet
Het college bezocht vorige week
De Hanepraij. Daar spraken burgemeester en wethouders met
leiding en bewoners over de zorg

naar voren.

wordt dit aangepakt en hoe kan
de sociale controle verbeteren?

Zo zijn er in de binnenstad bijvoorbeeld te weinig en te kleine
gft-containers. Daarnaast is de
wens om ondergrondse containers te kunnen gebruiken, ook
als deze wat verder weg liggen,
in plaats van vuilniszakken aan
de straat te zetten. Bewoners
van laagbouwwoningen willen
graag kunnen kiezen voor een
kleinere container.
Aanpak zwerfafval
In wijken met veel hoogbouw
zijn er vragen over de mogelijke stijging van zwerfafval. Hoe

Geld besparen
Alle opmerkingen nemen we

Herontwikkeling nodig
voor groeiende woningvraag
Gouda en zes andere gemeenten in de Zuidelĳke Randstad
hebben op 24 maart op het provinciehuis in Den Haag een ‘City
Deal’ gesloten, samen met het Rĳk, de Provincie Zuid-Holland
en andere partĳen die actief zĳn in de Randstad.
Met deze deal ‘Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie’
krijgt de bouw een geschatte
financiële impuls van 1,6 miljard euro per jaar en komen er
18.000 fulltime banen bij.
Tot 2030 zijn maar liefst
230.000 woningen nodig in de
steden van de Zuidelijke Randstad. Wethouder Rogier Tetteroo (Wonen): “Met de deal geven de overheden, betrokken
organisaties en bedrijven invulling aan deze behoefte. Dat
leidt tot forse investeringen en
banengroei.”

en verblijf in het verpleeghuis.
Dinsdag 12 april is het college te
gast op de Brede School.
Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid
en Verkeer)? Op woensdag 20
april kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen
en @lauraWerger. Gebruik tijdens uw vragen #twGouda.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Voorbeelden
Om te kunnen voorzien in de
vraag naar woningen moeten de
deelnemers leeggekomen gebieden en gebouwen opnieuw ontwikkelen. Er zijn bewust verschillende soorten projecten gekozen
die nu nog een belemmering vormen, zoals: kantoren, zorgvastgoed, bedrijventerreinen en havengebieden.
Door de samenwerking verwachten de partijen dat veel plannen
beter uitvoerbaar zijn door een
verbeterde planopzet, heroverwegen van beleid, nieuwe finan-

cieringsvormen en maatwerk
bij toepassing van de regels.
Ondertekenaars
De City Deal is ondertekend door het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen a/d Rijn, Den
Haag, Dordrecht, Gouda, Leiden, Rotterdam, Schiedam en
Bouwend Nederland, Vastgoed Belang, Vereniging Deltametropool, IVBN, Neprom
en BNG Bank. Andere partijen
kunnen zich aansluiten.
De City Deal Binnenstedelijk
Bouwen en Transformatie is de
vijfde City Deal die in het kader
van de Agenda Stad is ondertekend. Kijk voor meer info op:
www.agendastad.nl

Kom op 7 april
‘Binnen bij bedrijven’
Bedrĳven in Gouda, Bodegraven-Reeuwĳk, Zuidplas en Woerden zetten donderdag 7 april de deuren open tĳdens ‘Kom binnen bĳ bedrĳven’. Ben je op zoek naar een baan, stage, leerwerkplek of werkervaringsplaats? Je kunt in Gouda en de
regio persoonlĳk kennismaken met een mogelĳke werkgever.
Via een workshop of rondleiding
zie je meteen hoe het er bij een
bedrijf of organisatie aan toe
gaat. Voor en achter de schermen.
Programma
Groene Hart Werkt biedt in de

regio het platform voor deze
open dag, waar werkgevers en
werknemers elkaar ontmoeten.
Kijk voor meer informatie en het
programma van deelnemende
werkgevers op www.groenehartwerkt.nl of voor advies op
www.wspmidden-holland.nl.

Netwerkborrel Goudse
Adviesraad Sociaal Domein

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
7 april: wethouder Tetteroo - bezoek McDonald’s vanwege ‘Kom
binnen bij bedrijven’;
7 april: burgemeester Schoenmaker en wethouder Bergman opening Kaasmarkt;
7 april: wethouder De Laat - beGemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Plastic
Het apart inzamelen van plastic
bleek op alle locaties een aandachtspunt: de één heeft geen
ruimte om de zakken in huis te
bewaren, de ander wil er graag
een extra container voor. Bewoners van hoogbouwwoningen
pleiten voor het wekelijks ophalen van plastic afval en voor
goede voorzieningen bij winkelcentra.

zoveel mogelijk mee in de plannen voor een nieuw afvalbeleid.
In juni zal de gemeenteraad
hierover een besluit nemen.
Doel is dat we de berg restafval flink kleiner maken. Dat kan
door afval beter te scheiden.
Meer dan de helft van het huidige restafval bestaat namelijk
uit stoffen die heel goed te recyclen zijn. Denk aan papier,
glas, plastic, drankkartons en
groente-, fruit- en tuinafval (gft).
Dat levert allerlei grondstoffen op voor nieuwe producten.
U werkt zo mee aan een duurzame stad en het scheelt in uw
portemonnee.

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

Burgemeester en wethouders
hebben eind 2015 een onafhankelijke Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) ingesteld
om hen te adviseren over beleid dat binnen het sociaal domein valt. Om dit goed te kunnen doen, richt de GASD een
netwerk in dat hij kan raadplegen
bij het opstellen van adviezen.
Goudse burgers en organisaties die binnen het Goudse soci-

aal domein werken, zijn van harte
welkom om mee te denken. Op
donderdag 7 april organiseert de
GASD een netwerkborrel om elkaar ontmoeten en met elkaar
van gedachten te wisselen over
de transformatie. Heeft u belangstelling, maar heeft uw organisatie geen uitnodiging ontvangen?
Neem dan contact met ons op
via secretaris@gasd.nl of via tel.
06 -10 59 13 77.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Gemeente Gouda
Bosweg
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 6 april t/m 17 mei 2016.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 13 april is er een besluitvormende 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 e-mail:
griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsbijeenkomst

beleidsvorming, budgetten en projectmatige uitvoering van de 3 peilers Sociaal Domein te bevorderen.
Antwoordbrief Provincie
Elk jaar beoordeelt de provincie
vóór aanvang van het begrotingsjaar of voor de gemeente repressief
of preventief begrotingstoezicht
geldt. Ook wordt om een reactie
gevraagd.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.

Opening 20.00 uur

Sluiting

Open podium
Bewoners en organisaties uit Gouda kunnen in drie minuten aandacht vragen voor een actueel onderwerp. Aanmelden en informatie
over de spelregels uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier.

Op woensdag 20 april 2016 komt
de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Mededelingen
Gelegenheid tot het geven van een
korte terugkoppeling door raadsleden die vanuit de raad benoemd
zijn in: Programmaraad, Auditcommissie, Klankbordgroep Nieuwe
Regio of Groenalliantie.
Lĳst moties
Gelegenheid tot het stellen van vragen over de voortgang.
Transformatie Sociaal domein
Het Goudse college komt voor
2016 en 2017 met een zogeheten
transformatieagenda voor het sociaal domein. Waar de nadruk in
2015 lag op de overgang van nieuwe taken naar de gemeente (transitie) ligt de nadruk de komende jaren op het bewerkstelligen van een
verandering in zorgaanpak (transformatie). Het doel is zorgen dat de
zorgaanpak beter gaat voldoen aan
de veranderende behoeften vanuit
de samenleving.
Het college geeft met deze transformatieagenda ook gehoor aan de
motie die in april 2015 is aangenomen door de raad, waarin het college wordt opgeroepen met aanvullende voorstellen te komen om
ontschotting en samenhang van

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 29 maart onder meer het volgende besluit genomen:
Subsidieverzoeken 2017
later indienen
Dit jaar kunnen de subsidieaanvragen voor 2017 anderhalve maand
later worden ingediend en wel uiterlijk tot 30 juni 2016. Dit doet de
gemeente eenmalig, vooruitlopend
op het inrichten van een efficiënter subsidieproces (het zogeheten
leantraject). Aanvragers krijgen
hierdoor dit jaar meer tijd voor het
opstellen van een aanvraag.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Barbarahof
Aanwijzing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;

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-

Binnenstad
Korte Vest
Afgesloten van 16 t/m 23 april.
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 15 april.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Noodgodstraat en de Dubbele Buurt t/m
8 april.
Regentesseplantsoen
Afgesloten van 18 april t/m 24 juni
aan de zijde van de Kleiweg.
Rozendaal - Wilhelminastraat
Afgesloten t/m 15 april op de splitsing Rozendaal - Wilhelminastraat
- Cappenersteeg - Paradijs.
Noord
Statensingel (parallel)
Afgesloten op de splitsing met de
van Oldebarneveldstraat t/m 20
april.
Oost
Dunantsingel
Afgesloten tussen de Bernadottelaan en de Rijkestraat t/m 27 mei.
Sportlaan
Afgesloten tussen de Joubertstraat
en de Nansenstraat t/m 8 april.
Verzetslaan
Afgesloten tussen de Rijkestraat en
de Telderstraat t/m 13 mei.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Nabĳ Hoge Gouwe 100, het plaatsen van een schandpaal (29-032016);
Oranjeplein/Roerdompstraat,
het kappen van diverse bomen
t.b.v. nieuwbouw woningen (2903-2016);
Achter de Kerk 8f, het bouwen
van een dakterras / vaste bankopstelling (07-03-2016);
Achterwillenseweg 102, het bouwen van een dakkapel (21-032016);
Elburgplein 18, het plaatsen van
gevelreclame (22-03-2016);
Goejanverwelledĳk 22a, het veranderen van een bestaande inrit
(23-03-2016);
Goudseweg 4, het bouwen van
terras op een afdak (23-03-2016);
Graaf Florisweg 28, het kappen
van een beuk (20-02-2016);
Kattensingel 74, het plaatsen van
gevelreclames (22-03-2016);
Markt 54, het plaatsen van gevelreclame (24-03-2016);
Nieuwe Gouwe O.Z. 13c, het wijzigen van de bestemming tot horeca (22-03-2016);
Willem Vroesenplein 2, het kappen van een ceder (monumentale)
(24-03-2016);
Zuidelĳke Burgvlietkade 16-17,
het realiseren van 2 appartementen

in een kantoorpand (22-03-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Kattensingel 74, het plaatsen van
gevelreclames (31-03-2016);
Turfmarkt 69, het kappen van een
kastanjeboom (22-03-2016);
Wagenaarstraat 16, het realiseren
van een dakopbouw (23-03-2016).
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
Koningin Wilhelminaweg 184,
het uitbreiden van de 1e verdieping
aan de achterzijde (31-03-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
beroepschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming
gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Wij
hebben hen niet kunnen bereiken,
er is geen aangifte van adreswijziging of vertrek ontvangen en na
gedegen onderzoek hebben wij
geen gegevens kunnen achterhalen betreffende het verblijf in Nederland, het vertrek uit Nederland
noch het volgende verblijf buiten
Nederland. Het college heeft besloten, op grond van art 2.22 Wet
BRP, het gegeven van het vertrek
van de ingezetenen ambtshalve op
te nemen op de persoonslijst. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer op het adres staan ingeschreven.
Szczuka, K.P. / Geboren: 27-021989 / Raam 224 / Datum vertrek:
09-03-2016;
Danielczyk, M.B. / Geboren: 2601-1966 / Raam 224 / Datum vertrek: 09-03-2016;
Klimczyk, M.A. / Geboren: 30-071985 / Raam 224 / Datum vertrek:
09-03-2016;
Latosiński, P.A. / Geboren: 30-041985 / Raam 224 / Datum vertrek:
09-03-2016;
van der Ree, W.T.J. / Geboren:
24-06-1969 / de Rijkestraat 8 / Datum vertrek: 14-03-2016.
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).

Bestemmingsplan
Roerdompstraat
De gemeenteraad heeft op 9 maart
2016 het bestemmingsplan Roerdompstraat gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan Roerdomp-

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

straat schept de planologische basis voor de bouw van 15 eensgezinswoningen in een gebied dat
wordt begrensd door de Roerdompstraat, het Oranjeplein en de
Koningin Wilhelminaweg.

Het besluit ligt ter inzage in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1, te Gouda.

Het bestemmingsplan Roerdompstraat met planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.0706BProer-DF01
en de daarbij behorende stukken
liggen van 7 april t/m 18 mei 2016
op de volgende wijzen ter inzage:
• digitaal via de website http://
www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0513.0706BProer-DF01;
• digitaal via de website www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen, onder
'ter inzage liggende plannen';
• op papier tijdens openingsuren
in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Burgemeester en wethouders hebben een ventvergunning verleend
aan:

Tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan kan met
ingang van 8 april t/m 18 mei 2016
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019,
2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden:
• die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben
gebracht;
• die bezwaar hebben tegen de
aangebrachte wijzigingen;
• aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp
bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt.
Het instellen van beroep heeft geen
schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk
een verzoek om een voorlopige
voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
hetzelfde adres.
Het vaststellingsbesluit treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment
nog niet beslist over een verzoek
tot een voorlopige voorziening, dan
treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Aanvraag subsidieverlening gewijzigd
Het college van burgemeester en
wethouders heeft de uiterste indieningsdatum voor aanvragen subsidieverlening 2017 eenmalig gewijzigd in 30 juni 2016 in plaats van
14 mei 2016.
Het besluit ligt ter inzage in het
Huis van de Stad, Burgemeester
Jamesplein 1, te Gouda.

Subsidieplafond
Volwasseneneducatie
vastgesteld
Het college van burgemeester en
wethouders heeft, onder voorbehoud van het vaststellen van de
gemeentebegroting, besloten het
subsidieplafond van de Tijdelijke subsidieregeling ‘volwasseneneducatie’ voor 2017 vast te stellen
op 250.000 euro.

Verleende
ventvergunning

Afvoercheck BV voor het werven van klanten t.b.v. rioolontstoppingsbedrijven gedurende de periode 1 april 2016 t/m 31 maart 2017
(verzonden op 1 april 2016).
U kunt de verleende vergunning(en)
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
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Evenementenvergunning
Verleende
evenementenvergunning
De evenementenvergunning is
door de burgemeester verleend
aan:
Stichting Goudse Kaas voor het
houden van Kaasmarkt en Ambachten en Specialiteitenmarkt.
Tijdstip: van 7 april t/m tot en met
1 september op donderdag tussen
10.00 uur en 13.30 uur. Lokatie:
Markt en Achter de Waag. Vergunning verleend op: 31 maart 2016
(verzonden 1 april 2016).
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).

Landelijk Register
Kinderopvang en
Peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend,
dat er in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
een wijziging is aangebracht:
Peuterspeelzaal Dribbel op het
adres Nieuwehaven 310 te Gouda
is uit het register verwijderd per 29
maart 2016. De activiteiten worden
voortgezet op een andere locatie.
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.
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.

