Gemeente Gouda

Zakencoalitie bereikt
akkoord

der en voor het CDA is dit de
heer J.W. van Gelder.

De onderhandelende partĳen hebben afgelopen donderdag
een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt actieprogramma en de portefeuilleverdeling van de wethouders.

Het actieprogramma heeft betrekking op de periode tot aan
de gemeenteraadsverkiezingen
in 2018 en bestaat uit een beperkt aantal punten. Het is aanvullend op het coalitieakkoord
‘Gouda daagt uit’ en de eerder
aan de raad aangeboden Kadernota 2017-2020.
Wethouders
Er is ook overeenstemming

bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes kandidaat-wethouders (5,4 fte). De
kandidaat-wethouders
van
D66, PvdA, Gouda Positief en
GroenLinks hebben al eerder
een integriteitsscan gedaan.
De kandidaat-wethouders van
ChristenUnie en CDA worden
deze week gescreend. Voor de
Christen-Unie is mevrouw C.P.
Dijkstra de kandidaat-wethou-

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!
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 43 38 53 77 (bereikbaar van ma t/m do tussen 9.00
uur en 15.00 uur).

Oplevering huurwoningen
in Gouda Oost
Blĳe gezichten bĳ de eerste huurders als zĳ de sleutel ontvangen van hun nieuwe huurwoning in Gouda Oost. Woningcorporatie Woonpartners realiseerde daar 6 eengezinswoningen.
Meer eengezinswoningen en
huurappartementen
volgen.
De woningen staan in Zuidelijk
Stempel West en liggen tussen
de Sportlaan, de Teldersstraat,

de Kortestraat en de Verzetslaan. Het project maakt onderdeel uit van de herontwikkeling
van Gouda Oost, een mooie wijk
aan de dijk.

Het Sociaal Team Gouda (volwassenen) en het CJG/Sociaal
Team Jeugd hebben vanaf begin oktober een gezamenlĳke inloop. In de drie stadsgebieden kunnen Gouwenaars dan vĳf
dagdelen per week terecht op één locatie.
De gezamenlijke inloopspreekuren zijn een belangrijke stap
naar het volledig samengaan
van de teams in 2018.
Jong en oud kunnen langskomen voor alle vragen op het

gebied van opvoeden en opgroeien. Maar het sociaal
team denkt ook mee met vragen over onderwerpen waar
iemand in het dagelijks leven
tegenaan loopt, zoals: werk,
inkomsten, wonen, zorg, ge-

De inlooptijden zijn op alle locaties: maandag, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
en dinsdag en donderdag van
13.00 tot 16.00 uur.
Inlooplocaties:
• West (inwoners met postcode 2801, 2802 en 2809)
Gezondheidscentrum
Korte Akkeren, Constantijn Huygensstraat 121a
• Noord (inwoners met postcode 2803, 2804, 2805)
Gezondheidscentrum
Bloemendaal,
Lekkenburg 6

“Positief resultaat”
Formateur van Schelven: “De
onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een
zeer constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk
uit te komen met de zeven partijen die deze coalitie steunen,
heeft tot een positief resultaat
geleid. Het is goed dat de stad
daarmee weer op een voltallig
stadsbestuur kan rekenen.”

Particuliere eigenaren van woningen en appartementen of
verenigingen van eigenaren kunnen nu subsidie aanvragen
als zĳ energiebesparende maatregelen in een woning willen
uitvoeren. U kunt tot ongeveer 20 procent van de investering
in duurzaamheidsmaatregelen terugkrĳgen.
Hoe werkt de subsidie?
De regeling bestaat uit een
aantal stapelbare ‘pakketten’:
• Basispakket - U moet minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen uit dit
pakket om voor de subsidie in
aanmerking te komen. Daartoe
behoren onder andere: dak-,

gevel-, spouw-, bodem – en/of
vloerisolatie en isolerend hoogrendementsglas.
• Pluspakket – Maakt u gebruik van het basispakket? Dan
bestaat de mogelijkheid om binnen het pluspakket nog meer
subsidie aan te vragen. Dit bestaat uit aanvullende maatrege-

len op het basispakket.
• Zeer energiezuinig pakket
- Bent u een echte ambitieuze duurzame doener en heeft u
ook twee maatregelen getroffen
uit het pluspakket? Dan kunt u
gebruik maken van de subsidie
voor maatregelen die binnen het
‘zeer energiezuinig pakket’ vallen.
Vragen en voorwaarden
Benieuwd naar de voorwaarden en welke maatregelen er
binnen het basis-, plus- en

Gouwe Dialoog over het
thema ‘Onderwijs’

toekomstige generaties. Dit
draagt bij aan een betere Goudse samenleving.

Samen met enthousiaste inwoners van Gouda organiseert de
Regiewerkgroep Gouwe Dialoog op vrĳdagavond 30 september
een vervolgbĳeenkomst over het thema ‘Onderwĳs’. Jong en oud,
iedereen is welkom om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Mohsin op Wereldreis
Tijdens deze Gouwe Dialoog zal
Mohsin op Wereldreis de deelnemers inspireren. Deze Gouwenaar maakt prachtige reizen
over de gehele wereld. Door
doelen te stellen, ondernemend
te zijn, een visie te hebben en
vooral gemotiveerd te zijn, weet
hij hoe je succes kunt hebben in
je werk, bij het zoeken naar een
baan en actief te zijn in en voor
de samenleving.

Inwoners van alle leeftijden discussiëren bijvoorbeeld over:
‘respect voor elkaar bijbrengen via het onderwijs’, ‘de grote kloof tussen wij en zij binnen
scholen’, ‘integreren in de samenleving via het onderwijs, ‘de
toekomst van de Goudse jongeren’ en ‘de gevoelde discriminatie bij stage en werk’. Deze
Gouwe Dialoog is zeer inte-

ressant voor alle inwoners van
onze prachtige stad, dus ook
voor u!
Doordat we met elkaar van gedachten wisselen over dit soort
fundamentele
uitgangspunten, leren we elkaars waarden
en normen begrijpen en leggen
we ook met elkaar de grondslag
en een blijvend fundament voor

Meer laadpalen voor
elektrische auto’s
De gemeente Gouda sluit eind
dit jaar een overeenkomst met
ENGIE Services voor de plaatsing, het beheer en de exploitatie van laadpalen voor
elektrische auto’s. Deze overeenkomst maakt het mogelĳk
om meer openbare laadpalen
in Gouda te plaatsen.
Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

zondheid, mantelzorg, dagbesteding of relatie.

• Oost (inwoners met postcode 2806, 2807, 2808)
Nelson Mandela Centrum,
Bernadottelaan 79
(huidige inloop het Wilsonplein vervalt per 1 oktober)

Subsidie op energiebesparende maatregelen

Jonger dan 27 jaar en
thuiszitten zat?

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. Het uiteindelijke doel is
dat jij een geschikte baan en/of
opleiding vindt.

Om te zorgen dat de stad weer
zo snel mogelijk een college heeft, wordt een aantal vervolgstappen tegelijkertijd gezet.
Formateur Roland van Schelven
hoopt dat het lukt om de raad
het actieprogramma en de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29
september toe te sturen. Daarna volgt een raadsvergadering
waarin het actieprogramma aan
de orde kan komen en de benoeming van de wethouders op
de agenda kan staan.

Gezamenlijke inloop voor
alle leeftijden

B. Scheepstra
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Nieuws
28 September 2016

Tel. 14 0182

Inwoners kunnen vanaf begin
2017 via www.gouda.nl een
openbare laadpaal aanvragen.
Het is vanaf nu via gemeente@
gouda.nl al mogelijk uw interesse voor een laadpaal kenbaar te
maken. U krijgt dan een seintje
als u daadwerkelijk een aanvragen kunt doen.

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

Wilt u meepraten?
Pak deze kans om de uitda-

energiezuinig pakket vallen?
Neem dan een kijkje op de
website van het Duurzaam
Bouwloket:
www.duurzaambouwloket.nl of mail:
info@duurzaambouwloket.nl.
Gratis advies
Advies van het Duurzaam
Bouwloket is kosteloos en
wordt door de gemeente ter
beschikking gesteld om u verder te helpen bij het verduurzamen van uw woning.

ging met elkaar aan te gaan en
kom ook. De bijeenkomst vindt
plaats op vrijdag 30 september om 18.00 uur (inloop vanaf
17.45 uur) in het Nelson Mandela Centrum, Bernadottelaan
79 te Gouda. Gratis aanmelden
kan per mail: gouwedialoog@
outlook.com. Vermeld hierbij
uw naam, adres en telefoonnummer.
Vragen?
U kunt uw vragen stellen aan
Jan C. van Ingen, voorzitter
Regiewerkgroep Gouwe Dialoog. Hij is bereikbaar via tel.
06-24 12 19 96 of per mail:
vaningen.jc@gmail.com.

Duurzaamheid
Gouda speelt hiermee in op
het feit dat het aantal e-rijders
toeneemt en kan zo beter voldoen aan de vraag voor nieuwe laadpunten. Verduurzamen
van onder meer mobiliteit is
een speerpunt van de gemeente. Afhankelijk van de vraag is
de verwachting dat Gouda binnen drie jaar ongeveer 90 nieuwe laadpalen gaat plaatsen.

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
28 September 2016

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 20 september onder meer de volgende
besluiten genomen:
Subsidieaanvraag innovatieve
aanpak energie Gouda
Duurzaamheid staat in Gouda
nog steeds hoog op de agenda.
De gemeente Gouda gaat voor de
innovatieve Goudse energieaanpak “Stapsgewijs samen betaalbaar verduurzamen” een subsidieaanvraag indienen bij het
Ministerie van BZK. Met de eventueel te verkrijgen subsidie kan
Gouda subsidies uitkeren voor
verbeteringen in de bestaande
particuliere woningbouw.
Geldaanvraag voor voorkomen
voortĳdig schoolverlaten
Gouda zet zich in om te voorkomen dat jongeren voortijdig
schoolverlaten. Dit sluit aan bij
een landelijke
ambitie van de overheid om het
aantal jongeren in die situatie te
verkleinen. Omdat er landelijk een
daling is ingezet, stellen de ministeries van OCW en SZW opnieuw
geld beschikbaar voor deze aanpak. Gouda fungeert hierbij als
contactgemeente voor de hele
regio Zuid Holland Oost. Samen
met het ROC ID college als contactschool dient de gemeente een
financiële aanvraag in bij het ministerie van OCW.
Eén crisisdienst van 0 tot 100
jaar
De gemeente is akkoord met de
komst van een integrale en regionale crisisdienst in het sociaal domein. Inwoners van 0 tot 100 jaar
uit de regio Holland Rijnland en
Midden Holland kunnen hier 24
uur per dag terecht. De bereikbaarheid is via één centraal telefoonnummer. De afhandeling binnen de kantooruren vindt plaats
via de lokale, sociale teams.

Bezwaarschriftencommissie
De Bezwaarschriftencommissie
Gouda houdt op donderdag 6 oktober 2016 een openbare hoorzitting in het Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 te
Gouda en de volgende bezwaarschriften zullen worden behandeld:
20.15 uur: verleende omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van een woning op het
perceel gelegen aan de Karnemelksloot 6a in Gouda.
De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen van 29 september t/m 6 oktober 2016 ter inzage bij het secretariaat van de
commissie, Huis van de Stad,
Burgemeester Jamesplein 1 te
Gouda. Gelieve vooraf een af-

Gemeente Gouda

spraak te maken met het secretariaat via tel. (0182) 58 89 02.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.

De laan blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de
Groenhovenweg.
Korte Akkeren
Tollenstraat
Afgesloten tussen de Jacob
van Lennepkade en de Nicolaas
Beetsstraat op 5 en 6 oktober.

Klein Amerika: nabij de ‘Chocoladefabriek’ wordt een laad- en
losplaats ingericht en als zodanig
aangewezen;
Raam: nabij de kruising met de
Vlamingstraat en de Aaltje Bakstraat worden twee parkeerplaatsen aangewezen als laad- en
losplaats voor de in de buurt gevestigde winkels en bedrijven;
Regentesseplantsoen:
intrekking gehandicaptenparkeerplaats
algemeen;
Conventstraat: intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Kort Haarlem
Krugerlaan
Afgesloten tussen de Hertzogstraat en de Dutoitstraat op 17 oktober van 7.00 tot 12.00 uur.

De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 29 september t/m 9
november 2016. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de officiële bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Oost
Von Suttnerstraat
Afgesloten aan de zijde van de
Nansenstraat t/m 14 oktober.
Verzetslaan
Afgesloten vanaf De Kortestraat
t/m De Rijkestraat t/m 7 oktober.

Werk aan de weg
A12
Weekendafsluiting tussen Zoetermeer (N470) en knooppunt
Gouwe van 30 september 22.00
uur tot maandag 3 oktober 5.00
uur. Weekendafsluiting tussen
knooppunt Gouwe en Zoetermeer
(N470) van 7 oktober 22.00 uur
tot maandag 10 oktober 5.00 uur.
Achterwillens
Middenmolenlaan
Afgesloten ter hoogte van de
Voorwillenseweg t/m 7 oktober.
Voorwillenseweg
Afgesloten ter hoogte van de
Symfonielaan t/m 21 oktober.
Binnenstad
Kuiperstraat
Afgesloten tussen de Raam en de
Keizerstraat t/m 30 september en
van 12 t/m 14 oktober.
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met
de Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Groeneweg
Afgesloten van 26 september t/m
10 oktober.
Muilenpoort
Afgesloten tussen de Muilenpoort
en de Koepoort van 10 t/m 21 oktober.
Bloemendaal
Ronsseweg
Westelijke ingang afgesloten t/m
28 april 2017.
Bloemendaalseweg
Op werkdagen t/m 30 september
afgesloten tussen 9.00 en 15.00
uur. Dit gebeurt gefaseerd van
noord naar zuid tussen de Hugo
de Vrieslaan en de Büchnerweg.
Jac. P. Thĳsselaan
• Afgesloten t/m 3 oktober tussen de Hugo de Vrieslaan en de
Hopgaarde.
• Afgesloten van 5 t/m 14 oktober tussen de Hopgaarde en Kamillegaarde.

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-

Nieuwe Park
Keerkring
Gefaseerd afgesloten t/m 4 november.
Noord
Groen van Prinsterersingel
Afgesloten ter hoogte van het
Omlooppad van 17 t/m 19 oktober.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Roerdompstraat naast nr 5, het
bouw- en woonrijp maken en het
maken van een tijdelijke inrit (2109-2016);
Amelandstraat en Terschellinglaan, het aanleggen van steigers en muurtjes (Westergouwe)
(15-09-2016);
Elisabeth Hoeve 9, het kappen
van een boom (16-09-2016);
Jan Luykenstraat 25, het kappen
van een boom (20-09-2016);
Kavel 23 plan Westergouwe, het
bouwen van een woning op kavel
23 (Westergouwe) (13-09-2016);
Korte Tiendeweg 15, het plaatsen van vlaggen aan de gevel (0509-2016);
Korte Tiendeweg 15, het plaatsen van vlaggen aan de gevel,
rijksmonument (05-09-2016);
Laura Hoeve 12, het kappen van
een boom (18-09-2016);
nabĳ Zuider Ĳsseldĳk 46, het inen uitrijden van het perceel (1509-2016);
Statensingel 111, het vervangen
van de voordeur in de voorgevel
(17-09-2016);
van Beverninghlaan 12, het verbouwen van het woonhuis (1909-2016);
Vossenburchkade 45a, het herinrichten van een tenniscomplex
(26-08-2016);
Waterruit 61, het kappen van een
populier (21-09-2016);
Wethouder Venteweg 84, het
vervangen van de schuur door
een schuur met veranda (19-092016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Mercatorpad/Livingstonelaan,
het kappen van een dode boom

(21-09-2016);
Burgemeester Jamesplein 1,
het plaatsen van 2 stoombevochtigers op het dak (19-09-2016);
Burgemeester van Dĳkesingel
6, het plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde (1609-2016);
Clarissenhof 6, het wijzigen van
het privacyscherm van het dakterras en het maken van een uitbouw op de begane grond (2109-2016);
Goudkade 16, het renoveren van
de loskade (16-09-2016);
Hazelaarlaan 14, het wijzigen
van het raamkozijn in de voorgevel (19-09-2016);
Raam 9b, het plaatsen van een
balkonhek (legalisatie) (19-092016);
Strookpolderstraat
18,
het
plaatsen van een wagen (16-092016);
Vossenburchkade 45a, het herinrichten van een tenniscomplex
(21-09-2016).
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
Citroenvlinderstraat 40 t/m 58,
het nieuw bouwen van 10 appartementen (20-09-2016).

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.
Belhaj, Z. / Geboren: 19-07-1993
/ IJssellaan 2 a / Datum vertrek:
30-08-2016.
Ames, l. / Geboren: 08-08-1987/
Achter de Waag 12 / Datum vertrek: 31-08-2016.
Prażanowska, A.M. / Geboren:
05-01-1971 / Raam 55 a 5 / Datum vertrek: 31-08-2016.
Bellechhab, S. / Geboren: 12-041994 / Graaf van Bloisstraat 82 /
Datum vertrek: 31-08-2016.
El-Faiz, M. / Geboren: 04-071980 / IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 31-08-2016.
Al Achkar, A. / Geboren: 23-031971 / IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 31-08-2016.
de Jong, J.P.M. / Geboren: 0308-1965 / IJssellaan 82 / Datum
vertrek: 05-09-2016.

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).

Omgevingsvergunning
milieuneutrale
verandering
Burgemeester en wethouders
hebben de volgende vergunning
verleend:
Cyclus N.V.: het plaatsen van
glascontainers op het overslagstation op het perceel Hanzeweg
2, 2803 MC Gouda.
Inzien
De stukken liggen niet formeel
ter inzage. U kunt het besluit en
de daarbij behorende stukken
op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland,
Thorbeckelaan 5 te Gouda via
tel. (088) 54 50 000. Dit besluit
is geregistreerd onder kenmerk
2016175987.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van verzending van het besluit (26 september 2016) onder vermelding
van kenmerk 2016175987 een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Gouda, Postbus 1086,
2800 BB Gouda. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn
voor de indiener geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH Den Haag. Als om een voorlopige voorziening wordt verzocht,
geldt het besluit pas nadat op het
verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij
genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de

genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Deze bekendmaking staat ook op
de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.
odmh.nl.

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

De burgemeester
maakt bekend
Verleende vergunningen
De volgende vergunning is verleend door de burgemeester aan:
Mevrouw L.Verwoerd voor het
plaatsen van een bloembak
Locatie: Watergangpolderplein.
Vergunning verleend op 19 september 2016. Verzenddatum vergunning 20 september.
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).

Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunning is verleend door de burgemeester aan:
Stichting Kaas is Baas voor het
houden van Sensation Kaas.
Tijdstip: vrijdag 7 oktober 2016
van 18.00 uur t/m zaterdag 8 oktober 00.30 uur. En zaterdag 8
oktober van 10.00 uur t/m zondag 9 oktober 01.30 uur. Vergunning verleend op 21 september
2016. Verzenddatum vergunning
21 september 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

Bezwaar?

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 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.

