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Ondernemersfonds Gouda wegens
succes met vijf jaar verlengd
Het Ondernemersfonds Gouda is een succes. Sinds de start
in 2009 zĳn nieuwe ondernemersverenigingen opgericht,
Gouda Onderneemt! is tot stand gekomen, alle bedrĳventerreinen hebben parkmanagement, de binnenstad heeft een
centrummanager, bedrĳventerreinen en winkelcentra zĳn veiliger geworden en de binnenstad is uitgeroepen tot Beste Binnenstad van Nederland. Allemaal mede dankzĳ het OFG.
De Goudse gemeenteraad
heeft daarom gekozen voor
een verlenging van het fonds
met vijf jaar. Dus in ieder geval tot en met 2021 kunnen de
ondernemers in de stad verder met het versterken van het

ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van Gouda.
Extra budget
Het fonds is zelfs zo’n groot
succes, dat de ondernemers
zelf hebben gevraagd om hun

Tientallen matches tijdens de Vanavond in de
Maatschappelijke Beursvloer gemeenteraad

eigen bijdrage aan het fonds
te verhogen. Hierdoor kan er
een groter bedrag beschikbaar komen voor mooie dingen die de ondernemers belangrijk vinden.

Woensdagavond 16 november
worden o.a. de volgende onderwerpen in de gemeenteraad besproken:
Voorbereidende
raadsbĳeekomst
• Nota bodembeheer en
BKK 2016-2021
• Vaststelling veegplan 2015
• Opzet onderzoek
ombudsfunctie
• Verordening Groene Hart
Rekenkamer
• Verlenging contract accountant

Het extra budget zal op gelijke wijze over de stad worden
verdeeld en ook worden ingezet voor de versterking van het
ondernemersklimaat. Besluitvorming hierover door de gemeente zal nog dit jaar plaatsvinden.
De Goudse Maatschappelĳke Beursvloer was afgelopen donderdag een groot succes. Na een speels optreden van circus
MiX opende wethouder Corine Dĳkstra de vierde editie van de
Beursvloer met een slag op de gong. Wethouder Jan-Willem
van Gelder sloot de handel na anderhalf uur af en kon bekendmaken dat er nu al 73 matches waren ontstaan!

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

18 november: Wethouder Dijkstra - uitreiking Jeugdlintje
19 november: Wethouder Dijkstra - opening expositie De Klub
College Ontmoet
Tijdens een werkbezoek aan
Goudasfalt werd het college bijgepraat over de plannen en de
voortgang van de ontwikkelingen op het voormalig bedrijfsterrein van de Koudasfaltcentrale. De burgemeester was
onder de indruk van het realisme en creativiteit van de initiatiefnemers en de vele vrijwilligers die hier iets moois willen
maken voor de stad.

Heeft u vragen over bijvoorbeeld sociale zaken, werk,
schuldhulpverlening of een
ander onderwerp? Wethouder Rogier Tetteroo houdt
op maandagavond 21 november van 17.15 tot 18.15
uur een inloopspreekuur
(Let op: gewijzigde tijd). Kom
gerust langs in wijkcentrum
Jan Ligthart, Snoystraat 4 in
Gouda. Aanmelding vooraf is
niet nodig en de koffie staat
klaar. Tot de 21e!
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt u
vinden op www.gouda.nl/college.

Netwerken en handelen
De Goudse Maatschappelijke
Beursvloer biedt ondernemers
en vrijwilligersorganisaties een
platform om met elkaar in contact te komen. Zij netwerken, leren elkaar kennen en ‘handelen’
in maatschappelijke betrokkenheid. Wat de één over heeft, kan
de ander misschien juist gebruiken, en dat alles met gesloten
beurs.

Speciale dag als
waardering voor
ondernemers

Extra koopavonden en
koopzondagen in december

Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
17 november: Wethouder Dijkstra - opening expositie ‘Anders
bekeken’
17 november: Burgemeester
Schoenmaker - in ontvangstname van het boek ‘Een halve
eeuw in Nederland’

De drukke decembermaand staat weer voor de deur. Om te
zorgen dat u op tĳd en op uw gemak alle inkopen kunt doen,
zĳn de winkels in de binnenstad in december extra open.
Alle zondagen in december zijn
koopzondag en de meeste winkels zijn dan vanaf 12.00 uur
open. Bovendien zijn er naast
de vertrouwde donderdagavond
extra koopavonden op:

Jonger dan 27 jaar en thuiszitten zat?
Het uiteindelijke doel is dat jij
een geschikte baan en/of opleiding vindt.

In de regio Midden-Holland is
een Jongerencoach aangesteld, die samen met jou op
zoek gaat naar een passende baan en/of opleiding. Ben
jĳ jonger dan 27 jaar en wil
je aan de toekomst werken?
Dan is dit jouw kans!

Voor meer informatie kijkt u op
www.gouda.nl/vip.

Foto’s: Oscar van der Wijk

In contact met het college

Inloopspreekuur
in de wijk

De wethouders spraken in het
gebouw van de Goudse Verzekeringen hun waardering uit
voor het werk dat vrijwilligersorganisaties doen voor Gouda en
prezen de manier waarop bedrijven hun bijdrage daar aan leveren. Zij gaven daarnaast aan
vertrouwen te hebben in de bestaande samenwerking, waar de
stad ook in de toekomst op kan
bouwen.

Heb je geen uitkering of heb je
hier geen recht op? Dan kun je
deelnemen aan het traject ‘Jij
in de toekomst’. Samen zorgen
we voor inzicht in jouw kansen en mogelijkheden. Ook kijken we naar jouw kwaliteiten en
vaardigheden.

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

• Vrijdag 2 december
• Vrijdag 16 december. Dit is ook
de avond van Gouda bij Kaarslicht (www.goudabijkaarslicht.
nl) en dat betekent dat de win-

kels tussen 19.00 en 20.00 uur
dicht zijn. Na 20.00 uur gaat
een aantal winkels weer open.
• Vrijdag 23 december. Dan is er
weer Candlelight Shopping en
zijn de winkelstraten sfeervol
verlicht.
Op zaterdag 24 december sluiten de meeste winkels om 17.00
uur vanwege Kerstavond.

Op vrĳdag 18 november is het
de eerste landelĳke Dag van
de Ondernemer, ook in Gouda. Ondernemers zĳn cruciaal
voor onze stad, voor de werkgelegenheid en de lokale economie.
De gemeente werkt daarom
nauw samen met de ondernemers, die zijn verenigd in ‘Gouda Onderneemt!’, en ook aan de
uitvoering van het actieprogramma ‘Economie, Samen Sterker!’
Daarbij hebben wij veel waardering voor hun actieve houding en
betrokkenheid. Ook de komende
jaren willen wij de samenwerking
blijven zoeken, rekening houdend met alle belangengroepen
in de stad en alle inwoners.
Deur staat altĳd open
We kijken om te beginnen uit
naar de tweede editie van Kom
binnen bij bedrijven op 17 maart
2017. Onze ondernemers wensen we veel succes toe bij hun
bedrijfsactiviteiten. Weet daarbij
dat onze deur altijd open staat
voor overleg en samenwerking.

Ga de uitdaging aan!
Ben jij tussen de 17 en 27 jaar?
En ben je van maandag t/m
donderdag beschikbaar tussen
9.00 uur en 15.00 uur? Meld je
dan aan via michel.hoegee@
gouda.nl of via tel. 06 433 853 77
(bereikbaar van maandag t/m
donderdag tussen 9.00 uur en
15.00 uur).

Tel. 14 0182

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.

Burgemeester en wethouders
van Gouda
gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Subsidie voor hang- en sluitwerk

14-jarig Gouds
motorcrosstalent
gehuldigd

Goed hang- en sluitwerk vermindert het risico op een inbraak in
uw woning. Dit is echter niet goedkoop en daarom biedt de gemeente Gouda u nu de mogelĳkheid om met subsidie inbraakwerende materialen te laten plaatsen. U krĳgt 50% van de kosten vergoed, met een maximum van € 250,-. De regeling is nu
opengesteld voor alle inwoners van een koopwoning in Gouda.

Sportwethouder
Jan-Willem
van Gelder huldigde vrijdag
Mack Bouwense. Een Gouds
sporttalent van 14 jaar die dit
jaar Nederlands kampioen motorcross werd in de 85cc en tevens winnaar van het EK 2016
in zijn klasse. Meer informatie:
www.mackbouwense.com

De gemeenteraad
maakt bekend
Op woensdag 23 november is er
een besluitvormende raadsvergadering. 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
mail: griffie@gouda.nl.

Besluitvormende
raadsvergadering
Opening 20.00 uur
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. Gelegenheid tot het doen van korte meldingen door collegeleden.
Nota Bodembeheer
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het regelen van de voorwaarden waaronder grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem mogen worden toegepast. De
Nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart zorgen er
voor dat grondverzet efficiënt en
voordelig kan plaatsvinden, zodat
op een verantwoorde manier wordt
omgegaan met het hergebruik van
(verontreinigde) grond en het transport van grond tussen gemeenten
in de regio.
Veegplan (bestemmingsplannen)
In het Veegplan zijn kleine wijzigen
en technische correcties op geldende bestemmingsplannen gebundeld om een betere en juiste
planologische regeling te treffen.
Opzet onderzoek
ombudsmanfunctie
In de raadsvergadering van 13 april
jl. heeft het college toegezegd de
raad voor het zomerreces een opzet voor te leggen voor een onderzoek naar het instellen van een
ombudsfunctie in Gouda. Met het
voorliggende raadsbesluit wordt de
opzet voor een onderzoek naar het
instellen van een ombudsfunctie in
Gouda goedgekeurd
Verordening Groene Hart
Rekenkamer
Sinds 2012 is er een gemeenschappelijke rekenkamercommissie

Heeft u geen nieuw voordeurslot nodig? De regeling geldt ook
voor raamboompjes, kierstandhouders, barrièrestangen, alarmsystemen, anti-inbraakstrips, rolluiken, inbraakwerend glas etc.

Groene Hart Rekenkamer voor de
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen. Na de
evaluatie in februari 2016 bleek dat
de opzet van de samenwerking voldoet, maar dat het functioneren beter kan. Tegelijkertijd gaf de gemeenteraad van Zuidplas aan graag
toe te willen treden tot de Groene Hart Rekenkamer. Om die reden wordt aan de vier betrokken
gemeenteraden voorgesteld een
nieuwe verordening vast te stellen
en de bestaande verordening in te
trekken. De Programmaraad is in
de vorm van enkele bijeenkomsten
nauw betrokken geweest bij de opstelling van de nieuwe stukken. Namens Gouda hebben Theo Krins en
Wim Schmidt hierin zitting.
Verlenging contract accountant
De auditcommissie heeft in haar
vergadering van 5 oktober 2016
gesproken met de concerncontroller over het functioneren van BDO
als accountant voor de gemeente
Gouda. De auditcommissie heeft
daarbij de voorkeur uitgesproken
om het contract met BDO in ieder
geval te verlengen met 2 jaar. Het
nu voorliggende besluit geeft BDO
de opdracht om hun werkzaamheden voort te zetten en ook de jaarrekeningcontrole van de boekjaren
2017 en 2018 uit te voeren.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst op de publieke tribune aanwezig te zijn.
Sluiting
Op woensdag 30 november komt
de raad bijeen voor een verkennende raadsbijeenkomst.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Binnenstad
Kattensingel
Verkeershinder doordat de halve rijbaan is afgezet van het Bolwerk richting het Kleiwegplein t/m
23 december.
Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.

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-

Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.
Goverwelle
Goudse Houtsingel
Verkeershinder t/m
november.

halverwege

Korte Akkeren
Aernout Drostkade Z.O.
Afgesloten van de zuid-oost zijde van de A. Drostkade tussen de
Schaepmanstraat en de Bosboom
Toussaintkade t/m 23 november.
Ook afgesloten van 23 t/m 29 november tussen de Da Costakade
en de Jacob Catsstraat.
Oost
Nansenstraat
Afgesloten tussen de Von Suttnerstraat en de John Mottstraat
t/m 2 december.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermelding is alleen informatief.
Tijdelijk verkeersbesluit op 16 december voor diverse straten in
het centrum van Gouda en parkeerterrein Klein Amerika. Voor
het evenement Gouda bij Kaarslicht wordt een verkeersbesluit genomen voor het instellen van een
aantal tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals parkeerverboden voor
fietsen en bromfietsen en tijdelijke geslotenverklaringen gedurende een gedeelte van die dag.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage in het Huis van de
Stad: van 17 november t/m 28 december 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
(zie Toelichting).
Ronsseweg, aanwijzing gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt zes weken
ter inzage in het Huis van de Stad:
van 17 november 2016 tot en met
28 december 2016. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de officiële bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingediende aanvragen
Plan Westergouwe (kavel 4 B2A
en B2B), bouwen van een woning
op kavel 4 (Westergouwe) (03-112016);
Achterwillenseweg nabĳ nr. 98,
kappen van vijf bomen (04-112016);
Jaagpad 20, wijzigen van bestemming Kantoor naar bestemming
Wonen (08-11-2016);
Raaigras 1, plaatsen van een dakkapel (07-11-2016);
Stadhouderslaan 16, vergroten
van de garage, plaatsen veranda en
realiseren carport (06-11-2016);
Thorbeckelaan 1, veranderen van
de handelsreclame (08-11-2016).
Verleende
omgevingsvergunningen
De Wadden 7, bouwen van een
woning op kavel 21 (Westergouwe) (10-11-2016);
De Wadden 9, bouwen van een
woning op kavel 22 (Westergouwe) (08-11-2016);
Inrit v.a. provinciale weg (Provincaleweg west 76) (heel terrein is GDA L637), realiseren van
een inrit t.b.v. een werkterrein (0411-2016);
Deborah Hoeve 9, kappen van
een boom (04-11-2016);
Graaf Florisweg 28, kappen van
een boom (08-11-2016);
Klazina Hoeve 16, kappen van
een berk (09-11-2016);
Nieuwehaven 308, kappen van
twee bomen (04-11-2016);
Sluisdĳk 15, aanleggen van een
tijdelijke loslocatie voor een schip
en een zandtransportleiding (0411-2016);
Turfsingel 69, renoveren van de
woning, gemeentelijk monument
(04-11-2016);
Turfsingel 70 en 70a, verbouwen
en renoveren van twee woningen,
gemeentelijk monument (04-112016);
Walmolenerf 20, plaatsen van
een dakkapel (08-11-2016);
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.
Verlenging beslistermĳn
Achter de Vismarkt 8, realiseren
van een opbouw op de badkamer
begane grond (04-11-2016);

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

Hoe werkt het?
U kunt subsidie verkrijgen door
een PKVW-gecertificeerd bedrijf
in te schakelen voor aanschaf
en installatie van inbraakwerende materialen. U declareert ach-

Spoorstraat 11 en 13, verbouwen
van een winkel en woning naar vijf
appartementen (07-11-2016).

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.
Smolka, W. M. / Geboren: 02-061963 / IJssellaan 2a / Datum vertrek:13 oktober 2016;
Vecchio, D.A. / Geboren: 11-111987 / Lange Noodgodsstraat 46 /
Datum vertrek: 24-10-2016;
Hajji, H. / Geboren: 07-05-1988 /
Romerostraat 18 / Datum vertrek:
25-10-2016.
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).

Standplaatsvergunningen
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende standplaatsvergunningen verleend:
Zeevishandel Tim Hopman voor
verkoop van vis en visproducten
gedurende de periode van 7 januari
t/m 2 december 2017 en op 30 december 2017. En van 6 januari 2018
t/m 1 december 2018 en op 29 december 2018, wekelijks op zaterdag
van 08.30 uur tot 18.00 uur op locatie Gildenburg. (Vergunning verzonden 7 november 2016).
Mevr. Bleyenberg voor verkoop
van patat en snacks gedurende de
periode van 2 januari t/m 31 december 2018, wekelijks op dinsdag tot en met zondag van 11.00

teraf de gemaakte kosten en u
krijgt maximaal € 250,-- subsidie. Het gaat hierbij om kosten
die zijn gemaakt na 1 juli 2016.
Meer informatie
Wilt u gebruik maken van deze
subsidie? Ga naar de website
www.gouda.nl/hangensluitwerk
voor meer informatie.
Deze actie is geldig zolang er
voldoende budget is.

uur tot 19.00 uur op locatie Goudkade. (Vergunning verzonden op 7
november 2016).
Mevr. Van der Weĳden-de Jong
voor niet-commerciële gronden
maar voor het bieden van een luisterend oor aan hulpbehoevenden
gedurende de periode van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018,
wekelijks op zaterdag van 19.30
uur tot 23.00 uur op locatie de
Markt. (Vergunning verzonden op
7 november 2016).
Mevr. Vuong Dang voor verkoop
van Vietnamese loempia’s en aanverwante artikelen gedurende de
periode van 1 januari 2017 t/m 31
december 2018 wekelijks op vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot
18.00 uur op locatie Lekkenburg
te Gouda. (Vergunning verzonden
op 7 november 2016).

Exploitatievergunning
De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:
De heer en mevrouw Meerding,
ten behoeve van de exploitatie van
de horecagelegenheid Het Kantoor van nU B.V., Peperstraat 20.
(Vergunning verzonden 10 november 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).

Drank- en horecavergunning
De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning
verleend:
De heer en mevrouw Meerding,
Peperstraat 20 in Gouda voor het
uitoefenen van een horecabedrijf.
(Vergunning verzonden 10 november 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).

burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

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.

