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Lintjesregen in Gouda

de Nederlandse Vereniging voor
Autisme en vanaf 2014 vrijwilligster bij ‘t Swanenburghshofje.

Tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau zĳn benoemd:
De heer P. (Pieter) van Boven.
Van 1983 tot 1997 was hij vrijwilliger en later voorzitter van
de Stichting Christelijke Hulpverlening. Onder zijn leiding zijn
nieuwe initiatieven ontwikkeld:
begeleid wonen voor jongeren,
terminale thuiszorg en het opvanghuis voor vrouwen met kinderen. Van 1996 tot 2008 was
hij voorzitter van het schoolbestuur CNS en van 1998 tot 2013
voorzitter van de Stichting Vrouwenopvang Midden Holland.
Van 1987 tot 2015 organiseerde en begeleidde hij de Mariage Course en van 2008 tot 2017
was hij voorzitter van de kerkenraad van de hervormde gemeente Gouda en leidde hij het fusieproject met de gereformeerde
kerk Gouda.
De heer J.F. (Johan) de Leeuw.
Voor zijn inzet voor de maatschappij in zowel zijn hoofdfunctie als in zijn maatschappelijke
nevenfuncties. Als topambtenaar bij de Rijksoverheid heeft hij
als directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur

en Visserij en Voedsel en Waren Autoriteit, Inspecteur-Generaal bij Verkeer en Waterstaat en
Secretaris Generaal bij het ministerie van Sociale Zaken verschillende fusies en reorganisaties
geleid. Daarnaast heeft hij zich
als vrijwilliger bestuurlijk ingezet
binnen de jeugdafdeling van het
CDA, de Vereniging Christelijk
Voortgezet Onderwijs in Rotterdam, het IJsselland Ziekenhuis,
het ICCO, Qua Wonen, Stichting IZZ en de Stichting Abraham
Kuyperfonds.
Tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau zĳn benoemd:
De heer F. (Francesco) Azzolino.
Van 1980 tot 2016 was wekelijks
verantwoordelijk voor de lesmaterialen van de EHBO vereniging
St Joannes de Deo. Sinds 2007 is
hij actief als verzorger bij de Zonnebloem en sinds 2009 ondersteunt hij elke maandag en dinsdag de technische dienst van de
Ronssehof met het uitvoeren van
allerlei onderhoudsklusjes.
Mevrouw M. (Marĳke) Bootsma-Mous. Sinds 1976 is zij wekelijks actief voor de rooms-ka-
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Op donderdag 26 april regende het lintjes in Nederland. Die
dag ontvingen twaalf Gouwenaars een Koninklĳke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de raadzaal in het Huis van de Stad voor hun jarenlange bĳzondere inzet voor onze samenleving.

tholieke parochie Sint Jan de
Doper in Gouda (voorheen de
Jozefparochie). Daarnaast was
zij een aantal jaren lid van het
oudercomité van het Sint Antoniuscollege, bestuurslid bij
de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening en bestuurslid
van tennisvereniging Be Quick.
De heer B.J. (Bert) van Doorn.
Sinds 1982 is hij voetbaltrainer
en teambegeleider. Eerst van
de B- en C- jeugd bij G.C.&F.C.
Olympia en later als trainer/begeleider van het G-team bij voetbalvereniging Donk. Daarnaast
is hij sinds 2009 chauffeur op de
Buurtbus Reeuwijk.
Mevrouw Y.W. (Yvonne) de la
Fuente - Rutz. Zij is sinds 1980
actief voor Unicef, afdeling Gouda. Zij was onder meer voorzitter,
evenementencoördinator,

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 14
mei tussen 17.00 - 18.00 uur.
Ga naar www.gouda.nl/colle-

gespreekuur voor meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomst in de agenda staan:
4 mei - burgemeester Schoen-

maker: dodenherdenking
12 mei - burgemeester
Schoenmaker: openen expositie De Klup
23 mei - college: eerste Goudse Coole Kinderfeest
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders
kunt u vinden op de website
www.gouda.nl/college.

Kattensingel nu ook 30-kilometergebied
Meer dan een jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe kademuur
voor de Kattensingel.
In overleg met bewoners is een
mooi ontwerp gemaakt voor het
hele gebied. De weg heeft een 30
km-inrichting gekregen met fietsstroken en langs de nieuwe kade
is een voetpad gekomen. In aanwezigheid van bewoners en betrokkenen is de weg vorige week
feestelijk geopend door verkeerswethouder Hilde Niezen.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

voorlichter op scholen en licentiehouder voor het verkopen van
Unicefproducten. Sinds 2005
is zij actief voor Dierenweide
Goverwelle.
De heer H.K. (Henk) Mulder. Hij
is namens de Lions Gouda/Bloemendaal betrokken bij de organisatie van de High Tea voor bewoners van Goudse verpleeg- en
verzorgingshuizen, bij het Voedselbankdiner en hij is mede initiatiefnemer en organisator van
het eerste uur van Cool Talent, de jaarlijkse talentenshow
voor scholieren in de Goudse
Schouwburg. Daarnaast is hij al
vele jaren actief bij de Goudse
Lawn Tennisclub Ad Astra en bij
exposities in Arti Legi.
De heer A.G. (Ad) Schalk. Van
1978 tot 1988 was hij clubleider
van jeugdclub het Visnet. Daarnaast is hij 22 jaar lid geweest van
de kerkenraad Sint Jansgemeente waarvan acht jaar als voorzitter.
Ook was hij 13 jaar hulpverlener

bij de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburgshofje en
was hij actief als cursusleider bij
de Mariage Course. Sinds 2017 is
hij actief als gastheer in het museum Gouda.
Mevrouw R. (Roelie) Spĳkerboer-Seinen. Sinds 1985 is zij
als reportagemaker en presentator actief bij Radio Gouwestad.
Daarnaast is zij al 28 jaar vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk
en schrijft ze sinds 2000 iedere
maand artikelen voor het Protestants KerkNieuws.
Mevrouw R.D. (Roelie) Struĳkde Haan. Van 1995 tot 2011
was zij bestuurlijk actief voor
de ChristenUnie en haar voorloper het Gereformeerd Politiek
Verbond. Zij was zowel actief
in het provinciebestuur als voor
de ChristenUnie afdeling Gouda. Tot op heden assisteert zij bij
promotie- en verkiezingsacties
van de ChristenUnie. Daarnaast
is zij sinds 2007 vrijwilligster bij

Mevrouw Y.C. (Yvonne) VisserCommandeur. Vanaf 1977 is zij
actief voor het jeugdwerk binnen
de hervormde kerk. Eerst in Julianadorp en vanaf 1998 bij de
hervormde wijkgemeente Pauluskerk. Sinds 2008 is zij tevens
voorzitter van Cantorij Cantabile.
De heer P.G.M. (Paul) Wennekes. Hij was van 1996 tot 2014
actief voor het behoud van de
Bloemendaalseweg/Ridder van
Catsweg onder meer als bestuurslid van de Vereniging Bescherming Bloemendaalseweg.
Sinds 2004 is hij bestuurslid van
de stichting Boughaz en actief
met het in beeld brengen van
de geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda. Vanaf 2014 is hij secretaris/
penningmeester van de Stichting
Koetserij Gouda.
Kent u ook iemand die een
lintje verdient?
Wie zich al vele jaren op een
bijzondere wijze verdienstelijk
maakt voor de maatschappij
verdient een bijzondere waardering: een lintje, ofwel een
Koninklijke onderscheiding.
Kent u zo iemand? Draag hem
of haar dan nu voor! Voor de
Lintjesregen 2019 moeten de
aanvragen voor 1 juli bij de
burgemeester ingediend zijn.
Hoe? Kijk op www.gouda.nl/
onderscheiding of bel de gemeente via tel. 14 0182 voor
meer informatie.

Nationale Dodenherdenking in Gouda
Op vrijdag 4 mei worden ook
in Gouda de Nederlandse
slachtoffers – burgers en militairen - herdacht die in het
Koninkrijk, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Burgemeester Milo
Schoenmaker nodigt daarom
alle inwoners (jong en oud) uit
om, voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de
Markt, mee te lopen in een
van de drie stille tochten.
Stille tochten en
bloemleggingen
Elke stille tocht start met het
leggen van een bloemstuk.
De eerste stille tocht vertrekt
om 18.55 uur vanaf de oude
begraafplaats aan de Vorstmanstraat. Onderweg wordt
bij het Joodse Poortje in
het Raoul Wallenbergplantsoen een bloemstuk gelegd
uit naam van Mevrouw S.R.
Meijer - Teixeira de Mattos,
de directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in
Gouda. De tweede stille tocht

www.gouda.nl

start om 19.00 uur vanaf de begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Onderweg wordt bij het
Huis van de Stad een bloemstuk
gelegd bij het herdenkingsmonument van T. Pille. Om 19.10
uur vertrekt de derde stille tocht
vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk.
De stille tochten arriveren rond
19.50 uur op de Markt.
Herdenking op de Markt
Even voor 20.00 uur geeft de
trompettist J.P. Smeman het
signaal voor de twee minuten
stilte. Hierna wordt het Wilhelmus gezongen en draagt Janika
Uittenbogaard, leerlinge van de
Goudse Waarden, het gedicht
‘Ben Ali Libi’ van Willem Wilmink
voor. Vervolgens geeft de voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei
Gouda een korte uiteenzetting
over de betekenis van het herdenken van slachtoffers. Hierna
worden er drie kransen gelegd
en leggen aanwezige kinderen
een bloem bij het Herdenkingsmonument. Aansluitend opent
burgemeester
Schoenmaker
het defilé waarbij iedereen die
dat wil een bloem of bloemstuk

@gemeentegouda

kan leggen. De herdenkingsplechtigheid wordt muzikaal
ondersteund door een samengesteld orkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier en leerlingen
van Cultuurhuis Garenspinnerij, onder leiding van Maaike
Gerlsma.
Parkeren mindervaliden
Voor mindervaliden is er een
beperkte parkeermogelijkheid
op de Markt. Parkeren kan alleen als u zich van tevoren
aanmeldt met vermelding van
het kentekennummer van uw
auto via arie.anker@gouda.nl
of via tel. 06-43385104.
Vlag halfstok
Uit respect voor alle slachtoffers kunt u op 4 mei vanaf
18.00 uur tot zonsondergang
(21.11 uur) de Nederlandse
vlag halfstok hangen.
Kijk voor meer details over de
herdenking en de stille tochten
op www.gouda.nl/dodenherdenking.
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Gemeenteraad stelt zich voor

Marja van Dĳck
(Gemeentebelangen Gouda)
“Mijn naam is Marja van Dijck.
Ik woon samen met mijn man
en zoon, mijn dochter is al het
huis uit, in de wijk Plaswijk. Ik
werk bij een grote zorginstelling in Gouda als managementassistente. Daarnaast heb ik
een aantal jaren de Centrale

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 24 april onder meer het volgende besluit genomen:
Einddatum subsidies Sportimpuls Gouda 2017 verlengd
De einddatum voor het aanvragen
van sportsubsidies om de gezondheid van bepaalde doelgroepen
te verbeteren (Sportimpuls Gouda 2017) is met een jaar verlengd.
Deze lag op 1 juni dit jaar en is gewijzigd naar 1 juni 2019. De reden
is dat er op dit moment kansrijke
aanvragen ter beoordeling voorliggen die – volgens de huidige regeling – een einddatum hebben die
later dan 1 juni 2018 valt. Daarnaast is er nog financiële ruimte
voor het aanvragen van subsidie.
Met de Sportimpuls Gouda 2017
wil de gemeente sport gericht inzetten om de gezondheid van bepaalde doelgroepen te verbeteren.
Sport is daarbij niet alleen bewegen, maar vooral een verbindende
kracht in de samenleving. Inwoners kunnen via sport maatschappelijk actief worden vanuit de participatie-gedachte.

Werk aan de weg
Binnenstad
De Raam
Afgesloten in één richting t/m 29
maart 2019.
Nieuwe Haven
Afgesloten van 7 mei 9.00 uur t/m
8 mei 16.00 uur.
Lage Gouwe, Oosthaven,
Westhaven en Hoge Gouwe
Tot 30 mei 15.00 uur vinden er
snoeiwerkzaamheden plaats en

Ondernemingsraad ondersteund
en ben werkzaam geweest voor
de afdelingen HRM en communicatie. Bij de lokale partij Gemeentebelangen Gouda voel ik mij zeer
op mijn plek. Een partij die luistert
naar de problemen van inwoners.
Wij zetten regelmatig enquêtes in
wijken uit en staan ervoor dat burgers vooraf betrokken worden.
Dat kan door de inwoners veel
meer te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen.
‘Voorspreken in plaats van inspreken’. Daarnaast maak ik mij
ernstig zorgen over hoe het Sociaal Domein geregeld is. Door bezuinigingen in de zorg komen veel
mensen in grote problemen. Hierdoor ontstaan er onverantwoorde
en onacceptabele situaties. Hier
ga ik mij de komende jaren sterk
voor inzetten.”

zijn er afsluitingen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats.
Korte Akkeren
Walvisstraat
- Afgesloten t/m 25 mei.
- Afgesloten t.h.v. de
Leeustraat t/m 14 juni.

nen. Vanwege de gehele discussie omtrent de Prins Willem
Alexanderkazerne, werd mij
duidelijk dat de lokale politiek
van groot belang is en dat het
belangrijk is dat er zuivere politiek gevoerd wordt. Komende
vier jaar wil ik me bij Gouda’s
50 plus partij inzetten voor ouderen, voor mensen met beperkingen en voor hun mantelzorgers.”
Theresia Uittenbroek
(Gouda’s 50+ partĳ)
“Mijn naam is Theresia Uittenbroek, ik ben 41 jaar en woon
sinds 1996 in Gouda. Ik werk
als ergotherapeut in de ouderenzorg. Ik help mensen om
zo lang mogelijk zelfstandig
te kunnen leven en hun mantelzorger daarbij te ondersteu-

bouwen tot appartementengebouw, gemeentelijk monument
(19-04-2018);
Wilhelmina van Pruisenlaan 247,
het realiseren van een dakopbouw
(19-04-2018).

Gerard

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Adriaan Vlackstraat 4, het realiseren van een uitbouw op bestaande aanbouw (18-04-2018);
Burgvlietkade 34, het aan de achterzijde uitbreiden van de woning
en het maken van een kelder (2204-2018);
Componistenlaan 72, het realiseren van een extra etage op de woning (15-04-2018);
Egelantierlaan 10, het vervangen
en gelijktijdig vergroten van de
dakkapel (20-04-2018);
Tollensstraat 87, het plaatsen
van een dakkapel (18-04-2018);
Turfmarkt 60, het bouwen van appartementen Turfmarkt en transformatie van Het Klooster (17-042018);
Wilhelmina van Pruisenlaan 417,
het vervangen van het hekwerk
(20-04-2018).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende vergunningen
Burgemeester Jamessingel nabĳ 25, het plaatsen van een R-net
Landmark (ten noorden van station Gouda) (20-04-2018);
Locatie aan de Goejanverwelledĳk, het aanleggen van een voetgangersbrug (20-04-2018);
Gravestein 6, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde
(20-04-2018);
Hoge Gouwe 61, 61a, 61b, 63,
63a, 63b, 65, 65a, 65b, 65c, 65d,
het wijzigen van de kantoorfunctie
in woonfunctie (19-04-2018);
Spoorstraat 10 t/m 20, het ver-

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 in geval van een reguliere omgevingsvergunning uw mening
kenbaar maken over het voorgenomen bouwplan en deze mondeling of schriftelĳk richten aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevings-

De komende weken kunt u hier kennismaken met enkele raadsleden.

Verlenging beslistermĳn
Oosterwei, het kappen van 5 en
snoeien van 10 bomen (17-042018);
Lekkenburg 10, het vervangen
van handelsreclame (19-04-2018);
Schoklandplantsoen 61, het
plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning (2004-2018).

Wet milieubeheer
Kennisgeving ontvangst aanvraag
maatwerkvoorschriften
Lekkenburg 5 in Gouda
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 28 maart
2018 een aanvraag tot maatwerkvoorschriften ontvangen. Dit betreft een verzoek van Slagerij
Bloemendaal om vrijstelling te verlenen voor de plaatsing van een
vetafscheider op het perceel Lekkenburg 5, 2804 XA Gouda. De
aanvraag is geregistreerd onder
kenmerk 2018082194.
Procedure
De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de
Gemeente Gouda een besluit. Dit
gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van
de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende
gegevens nodig blijken te zijn. De
termijn kan eventueel ook één keer
worden verlengd met zes weken.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de ODMH
via info@odmh.nl of tel. 088-54 50
000.

Michiel Bunnik (CDA)
“Mijn naam is Michiel Bunnik,
getrouwd en vader van vier
kinderen. Gouda is mijn geboortestad. De stad waar ik
even van weg ben geweest
voor studie en werk. Met plezier ben teruggekeerd naar de
plek waar ik wil leven. Alles is
hier aanwezig. Ik ben dank-

Melding op grond van artikel
8.40 van de 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.

gevingsdienst
Midden-Holland
(ODMH) namens de gemeente
Gouda het besluit genomen om
het maatwerkvoorschrift olie-/
benzineafscheider ter plaatse
van de Kanaalstraat 31 in Gouda in te trekken. De intrekking
is geregistreerd onder kenmerk
2018090578.

Miss Nice Banana, Zeugstraat
34: het starten van een kleine eeten juice-bar;
Boezemgemaal Pĳnacker Hordĳk, Schielands Hoge Zeedijk 71:
het vervangen van diesel aangedreven pompen door elektrisch
aangedreven pompen;
Van Loon Carservice B.V., Nieuwe Gouwe O.Z. 9: het starten van
een autobedrijf op een nieuwe locatie.

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.

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Ontwerpbegrotingen
2019 ter inzage
De ontwerpbegrotingen 2019 van
de gemeenschappelijke regelingen Bedrijvenschap Regio Gouda,
Belasting
Samenwerking
Gouwe-Rijnland,
Groenalliantie
Midden-Holland,
Omgevingsdienst Midden-Holland, Promen,
Regio Midden-Holland, Streekarchief Midden-Holland en de Veiligheidsregio Hollands Midden liggen -op grond van artikel 35 van
de Wet gemeenschappelijke regelingen- voor een ieder ter inzage
en is tegen betaling van de kosten
algemeen verkrijgbaar gesteld tijdens de openingsuren in het Huis
van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda.

Kennisgeving besluit
op intrekking maatwerkvoorschrift Kanaalstraat
Op 18 april 2018 heeft de Om-

dienst 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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen 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 20 april
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 verzoe-

baar voor mijn plaats in de gemeenteraad en dat ik hierdoor
in staat wordt gesteld verantwoordelijkheid te nemen voor
het welzijn van de mensen in
deze prachtige stad. Hoe wij
straks wonen, werken en beleven zijn de uitdagingen en
keuzes voor nu. Deze moeten op een verstandige en begrijpelijke manier worden gemaakt. Gouda bruist en heeft
als stad een enorme potentie.
Ik zie de kracht van onze samenleving en de initiatieven
die hier uit ontstaan. Als ondernemer weet ik dat je moet
verbinden om mooie resultaten te bereiken. Samen is tenslotte meer.”

ken 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 de ODMH
via info@odmh.nl of tel. 088-54 50
000.

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Stĳlkamer 52, locatie Westhaven
52 te Gouda (verzonden 16-042018).
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).

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

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.

