1

Nieuws
9 maart 2016

Gemeente Gouda

Aannemer begonnen met
verbouwing van Ambachtsschool

Vanavond in de
gemeenteraad
Woensdagavond 9 maart worden
o.a. de volgende onderwerpen in
de gemeenteraad besproken:

De eigendomsoverdracht van de Ambachtsschool aan de projectontwikkelaar vond eind februari
plaats en de aannemer is op maandag 29 februari begonnen met de bouwvoorbereidingen. De gemeente Gouda is verheugd dat na vele jaren van leegstand en verval is gestart met de uitvoering van
de renovatie- en restauratiewerkzaamheden.
Volgens het plan komen er 67
middeldure tot dure huurappartementen in het voormalige
schoolgebouw en één huurwoning in de voormalige conciërgewoning.
Lange voorbereiding
In januari 2014 werd de koopovereenkomst rondom de voormalige Ambachtsschool aan de

Graaf Florisweg 62-64 gesloten
en zijn de omwonenden en gemeenteraad hierover geïnformeerd. Het bouwplan is tijdens
een inloopavond aan de direct
omwonenden toegelicht door
de gemeente, ontwikkelaar en
de architect.
Sinds die tijd is hard gewerkt om
het plan verder uit te werken. Zo

is intensief overleg gevoerd met
de monumentencommissie en
de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, omdat het gaat
om de restauratie en aanpassing
van een Rijksmonument. Maar
ook is nauwgezet gekeken naar
alle bouwtechnische aspecten,
geluid en milieu, waaronder de
benodigde sanering van het aanwezige asbest in het gebouw.

Hoogste punt De Trefkuil bereikt

Op de plek van voormalig zwembad De Trefkuil in Korte Akkeren is afgelopen maandag het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van zeven rĳwoningen en vier 2-onder-een-kapwoningen.
Samen met toekomstige bewoners en bouwer Van Wĳnen heeft wethouder Rogier Tetteroo
(Wonen) dit moment symbolisch gevierd.

Basisschool De Kas is
een ‘Gezonde School’

De enthousiaste deelnemers
kregen uitleg over het project
100-100-100 en tekenden na
afloop gezamenlijk de afvalvrijverklaring. Op 14 maart is de
start en het project eindigt op
21 juni. Deelnemers gaan gedurende 100 dagen hun restafval wegen, weekopdrachten
uitvoeren en hun ervaringen
delen met andere deelnemers.

vrij te leven? Want minder afval en meer hergebruik is het
doel. Aan het enthousiasme
van de bezoekers van de startbijeenkomst zal het niet liggen.
Ze kwamen direct met vragen
over hoe ze specifieke afvalsoorten moeten scheiden én
met tips om het afval scheiden
voor inwoners nóg makkelijker
te maken.

Daarbij kunnen ze rekenen op
tips en inspiratie van de specialisten van het ‘I love afval scheiden team’ van Cyclus. De website www.cyclus.100-100-100.
nl is het kloppend hart van het
project.

Aanmelden kan nog!
Onder de vlag van de regionale campagne ‘I love afval scheiden’ voert Cyclus het project
100-100-100 uit. Een tiental
gemeenten in de regio doet
mee en op dit moment hebben
in totaal 340 deelnemers zich
aangemeld. Inschrijven voor
het project in Gouda kan nog
tot en met 11 maart op www.
cyclus.100-100-100.nl.

Minder afval en
meer hergebruik
De grote vraag tijdens dit project: lukt het 100 huishoudens
om 100 dagen 100% afval-

Heeft u last van vocht, tocht en veel warmteverlies in uw woning? Bent u benieuwd hoe u kunt
besparen op stookkosten? Maak dan nu gebruik van de speciale actie en ontvang tot 15%
korting voor isolerende maatregelen!

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.
nl/collegespreekuur voor meer
informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Zou het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder afval
te laten leven? De gemeente Gouda gaat dat proberen. Afgelopen woensdag vond de drukbezochte startbĳeenkomst van
100-100-100 plaats in het Huis van de Stad.

Korting op isolatie van uw huis

Vol trots hebben de kinderen van basisschool De Kas uit Korte
Akkeren samen met wethouder Laura Werger (Jeugd) afgelopen
woensdag het vignet ‘Gezonde School’ onthuld. Dit keurmerk
krĳgen alleen scholen die structureel aan gezondheid werken.

Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met een van de
collegeleden over wilt spreken?
Het eerstkomende spreekuur
is op 14 maart tussen 17.00 en
18.00 uur. Ga naar www.gouda.

Gouwenaars gaan 100
dagen afvalvrij leven

Gouda en de andere gemeenten in de regio Midden-Holland
organiseren tot 31 maart een
isolatiecampagne voor inwoners. Veel woningen beschikken nog over vloeren, gevels
of daken zonder isolatie. Als
u niet ingrijpt, dan leidt dit tot
onnodig hoge energielasten

en een oncomfortabele woning.
Daar kunt u iets aan doen.
Bij het energieloket van de gemeenten, het Duurzaambouwloket, kunt u terecht voor alle informatie over deze actie. Ook vindt
u daar onafhankelijke informatie,
advies en ondersteuning voor het
verduurzamen van uw woning.

10 maart: Wethouder Tetteroo –
naturalisatieceremonie;
11 maart: College - NLDoet;
14 maart: Wethouder Tetteroo openingshandeling bouwproject
Middenwillens;
16
maart:
Burgemeester
Schoenmaker - opening Ambachtelijk Gouda;
18 maart: Wethouder Tetteroo Gast van de Stad;
19 maart: Wethouder Niezen landelijke Opschoondag.

va, het wijkteam Korte Akkeren
en van andere organisaties die
actief zijn in de school.

College Ontmoet
Op 15 maart gaat het college
naar de Jan Ligthartschool en
brengt een bezoek aan de huiskamer. Daar spreken ze onder
andere medewerkers van Gemi-

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

Tel. 14 0182

Twitterspreekuur
Heeft u vragen aan wethouders
Werger (Zorg en Sport) en Niezen
(Stedelijk beheer, Duurzaamheid
en Verkeer)? Op woensdag 23
maart kunt u van 11.00 tot 12.00
uur vragen stellen @HildeNiezen
en @lauraWerger. Gebruik tijdens
uw vragen #twGouda.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

Nieuwsgierig geworden?
Bent u benieuwd of het isoleren van uw woning interessant
is, naar de voorwaarden van
de actie en welke bedrijven er
meedoen? Kijk dan op de site
www.duurzaambouwloket.nl/
isolatieactie.

Besluitvormende
raadsvergadering
• Bestemmingsplan
Schielands Hoge Zeedijk
• Coördinatiebesluit Bunderhof 2
• Bestemmingsplan
Roerdompstraat
• Marktverordening
• Financieringssystematiek VRHM
• Korpsbeleidsplan 2016-2018
Brandweer Hollands Midden
• Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden
• Begrotingswijziging 2015
Streekarchief Midden-Holland
• Gemeenschappelijke
Regeling Streekarchief
• Verordening 212 en 213a
gemeentewet
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.

Werken aan
jouw toekomst?
In de regio Midden-Holland
is een jongerencoach aangesteld, die samen met jongeren tussen de 17 en 27 jaar op
zoek gaat naar een passende
baan en/of opleiding.
Als je geen uitkering ontvangt of
daar geen recht op hebt en je niet
goed weet wat je aan moet met
jouw toekomst, dan kun je deelnemen aan het traject ‘Jij in de toekomst’. Kijk voor meer informatie
op www.gouda.nl/jongerencoach
Verkeerd telefoonnummer
In het artikel van 24 februari stond een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juiste
nummer van Michel Hoegee is:
06 43 38 53 77 (ma t/m do tussen 09.00 uur en 15.00 uur).

Nieuwe verdieping iSense
Tĳdens het bedrĳfsbezoek van het college aan iSense ICT Professionals opende burgemeester Schoenmaker feestelĳk een
nieuwe extra verdieping. Het ondernemende en ambitieuze
Goudse bedrĳf is gevestigd aan het Zuidelĳk Halfrond en is het
afgelopen jaar in aantal personeelsleden verdubbeld. Het komende jaar verwacht het bedrĳf nog verder door te groeien.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
9 maart 2016

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 16 maart 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 e-mail: griffie@gouda.nl.

Voorbereidende
raadsbijeenkomst
Raadszaal
20.00 uur
Verkenning: 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. Hierin wordt
het college opgeroepen met aanvullende voorstellen te komen om
ontschotting en samenhang van
beleidsvorming, budgetten en projectmatige uitvoering van de 3 pijlers Sociaal Domein te bevorderen.
Verkenning: Vervolg
evaluatie sociaal domein
Om de effecten van het beleid zoals geformuleerd in de beleidsnota ‘iedereen doet mee’ te meten, is
onder meer een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd. Tijdens de verkennende raadsbijeenkomst op 7 oktober 2015 bleek dat er nog niet
genoeg informatie beschikbaar is.
Er wordt nu in samenhang met de
Transformatieagenda vervolg gegeven aan de evaluatie van het sociaal domein.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien u zich voor 16
maart, 12.00 uur meldt bij de griffie
per e-mail: griffie@gouda.nl of via
tel. (0182) 58 91 97 dan kunt u in-

Gemeente Gouda

spreken op het onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie
voorzien.
Goverwellezaal
20.00 uur
Bespreking Actieplan Veiligheid
Het IVB Actieplan 2016 is gebaseerd op de Kadernota Veiligheid
2015-2018 en op de Veiligheidsanalyse 2014. De volgende veiligheidsprioriteiten zijn in de Kadernota bepaald:
• Aanpak van High Impact Crime,
met nadruk op aanpak woninginbraken;
• Tegengaan van jeugdoverlast en
jeugdcriminaliteit;
• Terugdringen van sociale overlast;
• Voorkomen van radicalisering.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Verkenning:
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 dit onderwerp op de publieke tribune aanwezig te zijn. Indien u zich voor 16
maart, 12.00 uur meldt bij de griffie
per e-mail: griffie@gouda.nl of via
tel. (0182) 58 91 97 dan kunt u inspreken op het onderwerp en daarmee de raadsleden van informatie
voorzien.
Sluiting
Op 23 maart komt de raad bijeen
voor een voorbereidende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegebesluiten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 1 maart onder
meer de volgende besluiten genomen:

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-

Gezamenlĳke agenda voor
veranderingen in de zorg
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 taken naar de gemeente (transitie)
gaat het de komende jaren er om
veranderingen in de zorgaanpak te
realiseren (transformatie). Dit omvat thema’s zoals meer inzetten op
preventie om het aantal cliënten in
de gespecialiseerde zorg te verminderen. Maar ook meer de eigen
kracht van inwoners te stimuleren.
Zo wordt meer een beroep gedaan
op algemene voorzieningen zoals
sociaal teams en laagdrempelige
huiskamers in de buurt, en meer op
vrijwilligers dan alleen maar professionals. De transformatieagenda
toont de meest in het oog springende acties voor deze veranderingen. Deze agenda is opgesteld
samen met zorgaanbieders en het
maatschappelijk veld.
KFC en Beren: nieuwe eetgelegenheden in Goudse Poort
De intentie is om aan de Harderwijkweg 1 (waar nu een kantoorpand
staat) een tweetal eetgelegenheden
te realiseren. Het gaat om Kentucky
Fried Chicken en eetcafé De Beren.
De komst van deze bedrijven geeft
een impuls aan dit bedrijvengebied,
onder meer door de vermindering
van leegstand. Het vestigen van
deze bedrijven brengt wel een wijziging van het bestemmingsplan met
zich mee. Het college keurt de wijziging van kantoor naar horeca goed.
Het plan gaat nu de inspraakprocedure in en uiteindelijk beslist de gemeenteraad.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Burgemeester Jamessingel
Ter hoogte van het NS station: aanwijzing van een bushalte en intrekking van 1 gehandicaptenparkeerplaats algemeen;
Bunchestraat
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Constantĳn Huygensstraat
Aanwijzing twee gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen;
Conventstraat
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats;
Ridder van Catsweg
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 9 maart t/m 19 april 2016.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Werk aan de weg
Achterwillens
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van nummer
115 net voor de Dobbestraat t/m 8

april.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten t/m 18 maart.
Minderbroedersteeg
Afgesloten op 9 maart.
Molenwerf
Afgesloten t/m 20 mei.
Oosthaven
Afgesloten tussen de Lange Nootgodstraat en de Dubbele Buurt t/m
1 april.
Regentesseplantsoen
Afgesloten aan de zijde van de
Kleiweg van 23 maart t/m 17 juni.

van de bestaande dakkapel (0203-2016.
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Gouderaksedĳk 77, wijzigen van
de garage (29-02-2016).
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.

Kort Haarlem
Boelekade
Afgesloten tussen de Jan van
der Heijdenstraat en Achter de
Schouwburg:
• t/m 11 maart 6.00 uur;
• van 14 maart 7.00 uur t/m 18
maart 16.00 uur.
Von Suttnerstraat
Afgesloten tussen de Nansenstraat
en de Joubertstraat t/m 11 maart.

Verleende ligplaatsvergunning
Nieuwe Gouwe W.Z. (26-012016).

Oost
Sportlaan
Afgesloten tussen de Rutgersstraat
en het Olympiadeplein t/m 8 april.

Verlenging beslistermĳn
Bouwmeesterplein 1, renoveren
en uitbreiden van de winkelplint
(26-02-2016).

Westergouwe
Voltaweg
Deels afgesloten tussen de Marconistraat en de Edisonstraat t/m
9 maart.

Bezwaarschriftencommissie
De
Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 17
maart 2016 een openbare hoorzitting in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.
Het volgende bezwaarschrift zal
worden behandeld:
• 20.15 uur, verleende omgevingsvergunning voor het kappen van
48 bomen op het perceel gelegen aan de Jac. P. Thĳsselaan
te Gouda.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 9 t/m 17
maart 2016 ter inzage bij het secretariaat van de commissie, Huis van
de Stad, Burgemeester Jamesplein
1 te Gouda. Gelieve vooraf een afspraak te maken met het secretariaat via tel. (0182) 58 89 02.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Burgemeester van Dĳkesingel
tegenover nr. 68, realiseren van
een tijdelijke modulair school (2602-2016);
Bodegraafsestraatweg 49, plaatsen van drie dakkapellen en twee
stalen liggers (01-03-2016);
Gerbrandyweg 12, kappen van 4
cypressen (24-02-2016);
Gravin Jacobastraat 31, plaatsen
van een opbouw op bestaand balkon (01-03-2016);
Kaagwerf 18, plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak (2602-2016);
Karnemelksloot 205, plaatsen
van een dakkapel (29-02-2016);
van Baerlestraat 42, aanbouwen
van een erker aan de voorzijde (0203-2016);
Wilde Wingerdlaan 11, vervangen

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

In afwijking van de normale bezwarentermijn kan in dit geval tot uiterlijk 16 maart 2016 een gemotiveerd
bezwaarschrift worden ingediend
(zie Toelichting). Om de besluiten
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.
Bialek, A. A. / Geboren: 16-052012 / Gedenklaan 118 / Datum
vertrek: 09-02-2016;
Bialek, A. / Geboren: 01-10-1982
/ Gedenklaan 118 / Datum vertrek:
09-02-2016.
Bialek, M. A. / Geboren: 22-021982 / Gedenklaan 118 / Datum
vertrek: 09-02-2016;
El Bouhmidi, N. / Geboren: 07-051959 / Slotemaker de Bruinestraat
15 / Datum vertrek: 12-02-2016.
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).

(Ontwerp)bestemmingsplan Harderwijkweg
Burgemeester en wethouders van
Gouda maken op grond van artikel
3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het (ontwerp)
bestemmingsplan Harderwijkweg
ter inzage gaan leggen.
Bestemmingsplan

Harderwijk-

weg is opgesteld met het oog op
het realiseren van een tweetal restaurants aan de Harderwijkweg.
Op het beoogde perceel Harderwijkweg 1 is momenteel een kantoorgebouw aanwezig. Het kantoorgebouw wordt gesloopt. Ten
behoeve van de vestiging van een
fastfoodformule Kentucky Fried
Chicken en eetcafé De Beren, een
formule voor ‘casual dining’, is een
bestemmingsplan voorbereid. Het
bestemmingsplan Harderwijkweg
biedt het juridisch kader waarmee
de gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Het
(ontwerp)bestemmingsplan
Harderwijkweg ligt van 10 maart
t/m 20 april 2016 voor eenieder op
de volgende wijzen ter inzage:
• Digitaal via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen
?planidn=NL.IMRO.0513.0305BpH
wijkweg-OB01;
• Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Het plan heeft het volgende kenmerk:
NL.IMRO.0513.0305BpH
wijkweg-OB01. Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen.
Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan Harderwijkweg. Schriftelijke zienswijzen kunt
u sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v.afdeling Ruimtelijk beleid
en advies, postbus 1086, 2800 BB
Gouda. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met mevrouw W.
Zwanenberg via tel. (0182) 58 81
87 of via: willemien.zwanenberg@
gouda.nl.

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris
drs. B. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Registers kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk
Op grond van artikel 8 besluit registers kinderopvang is in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk een wijziging aangebracht:
Stichting Protestants Christelĳke Peuterspeelzaal "Het Visje” op het adres Oosthoef 7 te Gouda is uit het register verwijderd per 1
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.

