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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
AgendaGoes
Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
Datum
Activiteit
Stadskantoor
18
25 januari	Wethoudersspreekuur
voor
14 en
november
Inloopbijeenkomst voor
inwoners
en ondernemers,
belangstellenden
over de
zie
www.goes.nl >aan
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en
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de nieuwe
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aansluiting >opSpreekuur
de A58
18.30
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21.00 uur
uur
Stadskantoor
Stadskantoor
17 november
Wethoudersspreekuur voor
Voor evenementeninwoners
zie www.goesisgoes.nl
en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Collectieve ontheffing
incidentele
Organisatie
> Spreekuur
festiviteiten (twaalfdagenregeling)
18.30 - 19.30 uur
voor het geluid Stadskantoor
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Burgemeester en wethouders
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besloten, >
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www.goes.nl
in overleg met het bestuur
de Koninklijke
Bestuurvan
en Organisatie
>
Horeca Nederland,Vergaderschema
afdeling Goes, de volgende
collectieve dagen in19.30
2018uur
aan te wijzen:
Stadskantoor
Vrijdag
9 februari (start voorjaarsvakantie)
Vrijdag
20 aprilzie
(start
meivakantie)
Voor evenementen
www.goesisgoes.nl
Donderdag 26 april (Koningsnacht)
Vrijdag
12 oktober (start herfstvakantie)
Geen collegespreekuur
Vrijdag
19 oktober
(Bluesroute)
op donderdag
10 november
Vrijdag
21 december
Kerstvakantie)
Het collegespreekuur
van(start
10 november
komt in
Maandag
december (Kerstavond)
verband met24
behandeling
van de begroting te verZaterdag
29 december (laatste
zaterdag
2018)
vallen. Het eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
17 november om 18.30 uur.
De ontheffing voor festiviteiten binnen
inrichtingen
(geluidsgrenswaarden uit het
Gehandicaptenparkeerplaats
Activiteitenbesluit
zijn dan niet
van toepassing)
Burgemeester en wethouders
hebben
besloten een
wordt
geregeld in artikel 2.21te
lidreserveren
1 van het op het
gehandicaptenparkeerplaats
Activiteitenbesluit.
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
Het
aantal
dagen dat als collectief86
aangewezen
- ’s Heer
Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novemmag
ber worden
2016) is opgenomen in artikel 4:2.
van de Algemene Plaatselijke Verordening
Goes. De exploitanten dienen tijdens deze
ontheffingsdagen er voor te zorgen dat er
geen hinder ontstaat, zoals is vastgelegd
in de door burgemeester en wethouders
vastgestelde beleidsregels. Deze collectieve
ontheffing geeft ontheffing van het geluid, niet
van de sluitingstijden. De normaal geldende
sluitingstijden zijn dan ook op deze avonden
van toepassing. Een inrichting mag langer open
indien hiervoor een ontheffing sluitingsuur is
aangevraagd en is verstrekt en/of ingeval een
speciale avond in beleid is vastgelegd.
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Ontwerp
ontvangt bestemmingsplan
u een bevestiging. ‘Zorgpark’

Burgemeester
en wethouders
maken, op
grond
Wilt u weten aan
wie in het afgelopen
jaar
uw
van
artikelzijn
3.8verstrekt,
van de Wet
ruimtelijke
ordening,
gegevens
dan
kunt u daarvan
bekend
dat met
vanopvragen
18 januaribij2018
(schriftelijk)
eeningang
overzicht
de
het
ontwerpbestemmingsplan
Zorgpark
gemeente.
Binnen enkele weken
krijgt u dat overgedurende
6 weken
ter inzage ligt.
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal
te
raadplegen
op www.ruimte
lijkein
plannen.nl/
Het
is belangrijk
dat de gegevens
de basisweb-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBZ01-ON99
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
en
is tevens
beschikb
aar via
gegevens
kloppen?
Neem
dan contact op met
www.goes.nl/bestemmingsplannen.
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
Het
bestemmingsplan
betrekking
op de
plichten
die te maken heeft
hebben
met de basisregisterreinen
vanfolder
het Admiraal
De Ruyter
tratie is een
beschikbaar.
Deze Ziekenhuis
folder kunt u
en
Emergisbij
aan
’s-Gravenpolderseweg
opvragen
dede
afdeling
Publiekszaken. en
Oostmolenweg. Gedurende de genoemde termijn
kan schriftelijk of mondeling een zienswijze
omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
gemaakt worden bij de gemeenteraad. Voor het
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze
binnen de genoemde periode is het noodzakelijk
tijdig vooraf een afspraak te maken met
dhr. M. Jonker via (0113) 249 682 of
m.jonker@goes.nl.

Evenementenkalender 2018 vastgesteld
Iedereen die een evenement in de gemeente wenst te organiseren in 2018 diende het evenement te
melden. Aan de hand van de meldingen is er een evenementenkalender vastgesteld. Hierin zijn
evenementen opgenomen, die in Goes in 2018 georganiseerd gaan worden. Voor alle evenementen die in
deze kalender vermeld zijn, nemen we de evenementvergunningaanvraag in behandeling, mits volledig
en tijdig ingediend. De kalender is te raadplegen op www.goes.nl of kunt u inzien in het Stadskantoor.
Een plaatsing op de kalender houdt nog niet het recht op een evenementenvergunning in. Dit is een
aparte procedure.
Het is gedurende het gehele jaar mogelijk om een evenementenvergunning (ook al is men niet geplaatst
op de evenementenkalender 2018) aan te vragen. Evenementen die geplaatst zijn op de vastgestelde
kalender hebben voorrang.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor Bleekveld 5 te Goes
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 2.12 en paragraaf 3.3 van de Wet algemene
bepalingen
bekend dat de ontwerpbeschikking ‘Bleekveld 5 te Goes’ met ingang van
Aanvragenomgevingsrecht,
omgevingsvergunning
18
januari 2018
weken ter maken
inzage ligt.
De ontwerpbeschikking
en de bijbehorende
stukken zijn
Burgemeester
enzes
wethouders
bekend
dat zij de volgende aanvragen
om een omgevingsvergundigitaal
te raadplegen
via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.
ning hebben
ontvangen:
OVPM-ON99 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. De ontwerpbeschikking
heeft
betrekkingzaaknummer
op het bouwen van locatie
een orangerie aan het Bleekveldomschrijving
te Goes, t.b.v. hotel Katoen.
datum
Deze
orangerie is met name bedoeld voor het ontvangen van groepen. Gedurende de genoemde termijn
ontvangst
kan
een ieder schriftelijk
of mondeling
een zienswijze
omtrent de ontwerpbeschikking
kenbaar
maken
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
te Goes
het bouwen van een
vrijstaande
bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het kenbaar maken
van een mondelinge zienswijze
woning
binnen
de genoemde
periode is het noodzakelijk
tijdig 5vooraf een afspraak
te makengebruik
met Martin
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude Boomgaard
het brandveilig
van Jonker
via (0113) 249 682 of m.jonker@goes.nl.
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
Omgevingsvergunningen
de schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
Aanvragen omgevingsvergunning
reclame
Burgemeester
bekend
dat
zijinformatief
de volgendekarakter.
aanvragen
om een aanvraag kan geen
De publicatie en
vanwethouders
ontvangenmaken
aanvragen
heeft
een
Tegen
omgevingsvergunning
hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief
bezwaar worden gemaakt.
karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat zij na toepassing van
de reguliere voorbereidingsproceontvangst
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

09-01-2018 OMG-2018-0019 Oude Rijksweg,
het reconstrueren,
			
Frank
van Borsselenstraat en
herinrichten
datum
zaaknummer
locatie
omschrijvingen vervangen
			
Jacoba van Beierenstraat te
van het riool
verzending
			
Hendrikskinderen
en
31-10-2016 OMG-2016-0529 ‘s-Heer
Noorddijk
20
het realiseren van een verbouwing
			
Slotstraat
te ‘s-Heer Arendskerke en uitbreiding van de woning
te Wolphaartsdijk
10-01-2018
Spinne
46 te Goes
het
van
de 		
31-10-2016 OMG-2018-0033
OMG-2016-0560 De
Klein
Frankrijk
7A te Goes
het optimaliseren
wijzigen van de
gevels
van
				
koelinstallatie
in winkel
bestaand bedrijfspand
10-01-2018
te Wilheminadorp
het
vanvan
eenhet
woning
31-10-2016 OMG-2018-0034
OMG-2016-0508 Proeftuin
Stationsplein
1 te Goes
het bouwen
vervangen
10-01-2018 OMG-2018-0035 Vermetstraat 24 te
het
verbreden van de woning
perronmeubilair
			
Arendskerke te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
4-11-2016
OMG-2016-0537 ‘s-Heer
van Dusseldorpstraat
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
uTegen
de aanvragen
inzien.vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
een verleende

(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het

Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
indienen van
een bezwaarschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend dat zij navan
toepassing
van deZeeland-West-Brabant,
reguliere
die bezwaar heeft
gemaakt, de
voorzieningenrechter
de Rechtbank
Team
voorbereidingsprocedure
de volgende
verleend:
Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 omgevingsvergunningen
PA Breda, verzoeken een hebben
voorlopige
voorziening te treffen, indien

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht

datum
locatie
verschuldigd. zaaknummer
verzending
12-01-2018
OMG-2017-0659
Lange
Vorststraat 9 te Goes
Inzage aangevraagde
en verleende
vergunningen

omschrijving

het verbouwen van het pand

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Tegen
een verleende
vergunning
kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen
vanop
een
bezwaarschrift
de werking
van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Meldingen
basis
van artikelschorst
8.40 Wet
milieubeheer
die
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van het
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Opbezwaar
29 september
2016 is een
melding in het kader van
Activiteitenbesluit
ontvangen van Team
J.L. Aers
Bestuursrecht,
Postbus
90006,aan
4800
PAFrankrijk
Breda, verzoeken
eenHet
voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
& Zn. voor de locatie
gelegen
Klein
31 in Goes.
betreft een
melding voor
het realiseren
onverwijlde
spoed, gelet
op de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
van een onbemand
tankstation.
Indien daaraan
behoefte
bestaat
kunnen
inlichtingen
worden
ingewonverschuldigd.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.

Verlenging beslistermijnen
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zijvergunningen
de termijn omen
te beslissen
op de volgende aanvragen
Door burgemeester
en wethouders
verleende
ontheffingen
om
een omgevingsvergunning
met tenbekend
hoogstedat
zeszij
weken
hebbenvergunningen
verlengd:
Burgemeester
en wethouders maken
de volgende
en ontheffingen hebben

verleend:

zaaknummer
locatie
omschrijving
				
datum
zaaknummer
locatie

nieuwe uiterste
beslisdatum
omschrijving

OMG-2017-0463
J.Q.C. Lenshoeklaan 21-23 het verbouwen van een
23 februari 2018
verzending
		
te Kloetinge Raadhuisstraat
werkplaats
tot woning
7-11-2016
OOW-2016-403
7
het plaatsen van een container
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
tot 1 november 2017
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen
opplaatsen
grond van
Besluit
voor het
vanhet
een
schaftkeet
algemene
regelsAFW-2016-429
voor inrichtingen milieubeheer
hebben
ontvangen: ontheffing sluitingsuur in verband
4-11-2016
Grote Kade 34
te Goes
met een besloten feest
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
op 19 november 2016

ontvangst

18-12-2017
M-ACT170676
Dronkersweg
te Goes
het starten van een bedrijf voor het
Door de burgemeester
verleendeDirk
vergunningen
en9 ontheffingen
				
reinigen en de opslag van inboedels
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
verzending
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholvia info@rud-zeeland.nl
houdende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
verleend:
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
8-1-2018
OOW-2017-544
Kreukelmarkt 10 te Goes
het plaatsen van een steiger van
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur				
10 januari t/m 9 februari 2018
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
10-1-2018
OOW-2018-014
Zuidvlietstraat 33 te Goes
het plaatsen van een container van
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
				
11 januari t/m 8 februari 2018
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
11-1-2018
OOW-2018-016
Oostsingel, Oude Singel en
het plaatsen van een hoogwerker
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
			
Albert Joachimikade te Goes
van 17 t/m 18 januari 2018
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl
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Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

8-1-2018
EXH-2017-467
Piet Heinstraat 3A te Goes
				
9-1-2018
DHW_V-2017-466 Piet Heinstraat 3A te Goes
				
9-1-2018
DHW_V-2017-460 Evertsenstraat 15 te Goes
				
11-1-2017
DHW_V-2017-417 Dam 1A te Goes
				
11-1-2018
DHW_V-2017-527 Dam 1A te Goes
				
11-1-2017
EXH-2017-423
Dam 1A te Goes

omschrijving
exploitatievergunning voor 		
restaurant Kale & de Bril
vergunning Drank- en Horecawet
restaurant Kale & de Bril
vergunning Drank- en Horecawet
wijkgebouw De Westkant
vergunning Drank- en Horecawet
slijterij Bie de Bolle
vergunning Drank- en Horecawet
proeflokaal Bie de Bolle
exploitatievergunning Bie de Bolle

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de verleende vergunningen inzien.
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