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Wethoudersspreekuur
voor
(ziejanuari
vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaaren
1 februari	
en ondernemers,
schrift
indienen bijinwoners
burgemeester
en wethouders.
zie www.goes.nl
> Bestuur
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst en
> Spreekuur
de werking van hetOrganisatie
besluit niet.
Wel kan een
18.30
- 19.30
uurgemaakt, de
belanghebbende die
bezwaar
heeft
Stadskantoor
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeeland1West-Brabant,
februari 	
Hamerraad
en commissies
Team
Bestuursrecht,
Postbus zie
voor agenda
www.goes.nl
>
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
Bestuur
en Organisatie
voorziening te treffen,
indien
onverwijlde>spoed,
Vergaderschema
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor
19.30
uur
een dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
Stadskantoor

Aanvragen omgevingsvergunning

Datum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending

Openingstijden Stadskantoor
Ma t/m wo
08.30 - 17.00
17.00 uur
uur
Donderdag
08.30 - 20.00
20.00 uur
uur
Vrijdag
08.30 - 12.30
12.30 uur
uur
U kunt alleen op afspraak bij de
de afdeling
afdeling
Publiekszaken terecht. Maak uw
uw afspraak
afspraak via
via
www.goes.nl of bel 14 0113.
Calamiteitentel. (0113) 249
249 770
770
In noodgevallen buiten
kantooruren: 06 5329 8141

AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Aanwijzing afwijkende
sluitingstijden
www.goes.nl
> Bestuur en
horeca 2018
Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
In artikel 2:29 van Stadskantoor
de Algemene Plaatselijke Verordening
Goes is bepaald,
dat het verboden
14 november
Inloopbijeenkomst
voor is een
horecabedrijf voor belangstellenden
bezoekers geopend
te hebben
over
de
of daar bezoekers toe
te laten of te laten
werkzaamheden
aan verblijven
de nieuwe
van ’s nachts twee aansluiting
uur tot ’s morgens
zeven uur.
op de A58
19.30 - 21.00 uur
Op grond van bijzondere
omstandigheden kan
Stadskantoor
de
voor
bepaalde horecabedrijven
17 burgemeester
november
Wethoudersspreekuur
voor
andere dan de bovengenoemde
sluitingsuren
inwoners en ondernemers,
vaststellen.
zie www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Spreekuur
Voor de volgende bijzondere
activiteiten
heeft de
18.30 - 19.30
uur
burgemeester afwijkende
sluitingsuren vastgeStadskantoor
steld
voor 2018: Hamerraad en Commissie,
17 november
Vrijdag 2 februari zie voor agenda
- Goes
25+
www.goes.nl
>
Vrijdag 2 maart Bestuur en Organisatie
- Goes 25+
>
Donderdag van 26 Vergaderschema
op 27 april - Koningsnacht
Vrijdag van 27 op 28
apriluur
- Koningsdag
19.30
Zaterdag 27 oktober
Stadskantoor - Nacht van de
Nacht
Vrijdag
2 novemberzie www.goesisgoes.nl
- Goes 25+
Voor evenementen
Vrijdag 7 december
- Goes 25+
Woensdag
26 december
- 2e Kerstdag
Geen collegespreekuur

op donderdag 10 november

Dat
voor: - daghoreca
om 03.00
uur in
Het betekent
collegespreekuur
van 10 november
komt
		
- alcoholvrije
met ontverband met behandeling
van dezaken
begroting
te verheffing
tot 03.00isuur
op deze
vallen. Het eerstvolgende
spreekuur
donderdag
dagen
17 november om 18.30
uur.om 04.00 uur
		
- nachthoreca om 05.00 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats

Tijdens
de Jaarwisseling
is hethebben
sluitingsuur
vrij.een
Burgemeester
en wethouders
besloten
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
Horecaondernemers
behoeven
voor detegenoemde
kenteken van een gebruiker
wonende
Goes in
dagen
geen
de buurt
vanontheffing
of aan: van het sluitingsuur aan te
vragen.
een ondernemer op grond
van
- ’s HeerAls
Hendrikskinderenstraat
86 d.d
(1 andere
novemdan
bijzondere omstandigheden voor zijn
berdeze
2016)
of haar bedrijf een ontheffing van het geldende
sluitingsuur wil aanvragen, moet daarvoor van
tevoren een schriftelijk verzoek worden ingediend
bij de burgemeester.

Vervallen
De eerder toegewezen dagen voor afwijkende
sluitingstijden tijdens de viering van Carnaval
(vrijdag, zaterdag, zondag en maandag) en de
Zeeuwse Horecabeurs komen hierbij te vervallen.

Verstrekken persoonsgegevens

Voor
ziepersonen
www.goesisgoes.nl
In deevenementen
basisregistratie
(de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadSnel
internet
inpersoonsgegevens
het buitengebiedopgenomen
ministratie)
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zowel uw
adresgegevens,
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kinderen.
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erworden
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internetaan maar
overheidsinstellingen
enkele
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verbinding
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het
maatschappelijke
instellingen,
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zoverindat
buitengebied
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altijd
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voor
hun
wettelijke
taken. Deze
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
Vast-draadloze
techniekverkregen informatie.
de uit de basisregistratie
Door de toepassing van een nieuwe techniek kan
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in het buitengebiedvoor
vanpubliekrechtelijke
Goes snel internet
De ook
gegevensverstrekking
beschikbaar
komen.
Onder
snel internet
doeleinden kunt
u niet
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dit iswordt
verplicht
een
downloadsnelheid
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voorgeschreven.
Soms kunnen
echter30
ookMbit/sec
anderen
verstaan.
aantal bedrijven
werkt
momenteel
verzoekenEen
beschikbare
gegevens
uit de
basisregisaan
deteontwikkeling
zo’n vast-draadloze
tratie
verstrekken.van
Hiervoor
kunt u geheimhouinternetverbinding,
waaronder
Skyline-Telecom,
ding van uw gegevens
verzoeken.
Het gaat dan
Skylinq
en Delta (i.s.m.
Greenet).derden
Door deze
techom verstrekking
aan verplichte
(zoals
een
niek
komt
op adressen
het buitengebied,
curator
of ook
advocaat
die eenin
dagvaarding
aan uw
waar
kabel ligt, toch
hoogwaardig
breedadresgeen
wil uitbrengen),
de stichting
interkerkelijke
band
beschikbaar. (die in beginsel voor alle
ledenadministratie

kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt

Subsidie
in de aansluitkosten
voor de ledenadministratie)
en aan vrije derden

Samen
met de Provincie
Zeelandzoals
hebben
ween
een
(niet commerciële
instellingen,
sport
subsidieregeling
opengesteld
waardoor u tot
muziekverenigingen
of particulieren).
€ 200,- van de aansluitkosten vergoed kunt
krijgen.
U moet daarvoor
gevestigd verzoeken
zijn op een
Bij de gemeente
kunt u schriftelijk
adres
in die
het instellingen
buitengebiedgeen
waargegevens
nu geen over
snel
om aan
internet
(minder dan 30
Tevens
u uit de is
basisregistratie
te Mbit/sec).
verstrekken.
Hier-moet
uvoor
eenzijn
overeenkomst
sluiten metbeschikbaar.
een provider die
speciale formulieren
een
van minimaal
30 Mbit/
Dezedownloadsnelheid
kunt u via DigiD invullen
op www.goes.
sec
garandeert en voldoet aan de criteria
in de
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
subsidieregeling.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.

Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt

Informatie
ontvangt u een bevestiging.

Voor informatie over providers en
subsidiemogelijkheden
u surfen naar
Wilt u weten aan wie inkunt
het afgelopen
jaar uw
www.heelzeelandbreedband.nl.
ook
gegevens zijn verstrekt, dan kuntUukunt
daarvan
contact
opnemen
met Carolien
Eijkelenboom
(schriftelijk)
een overzicht
opvragen
bij de
(0113
249914)
of via
c.eijkelenboom@goes.nl
gemeente.
Binnen
enkele
weken krijgt u dat over-

zicht (kosteloos) thuisgestuurd.

Correctie
publicatie
17gegevens
januari in de basisHet is belangrijk
dat de
Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning
registratie juist en actueel
zijn. Twijfelt u of uw
afwijken
gegevens bestemmingsplan
kloppen? Neem dan contact op met
voor
Bleekveld
5 te Goes Over uw rechten en
de afdeling
Publiekszaken.
plichten die te maken hebben met de basisregisIn
de publicatie
vanbeschikbaar.
17 januari over
tratie
is een folder
Dezedefolder kunt u
ontwerpbeschikking
‘Bleekveld
5 te Goes’ is
opvragen bij de afdeling
Publiekszaken.
o.a. vermeld dat de ontwerpbeschikking en
de bijbehorende stukken digitaal zijn te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVPM-ON99.
Dat moet zijn: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGC08ON99.
Voor het overige blijft de publicatie van 17 januari
van kracht.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-01-2018
17-01-2018

OMG-2018-0039
OMG-2018-0046

18-01-2018

OMG-2018-0048

18-01-2018

OMG-2018-0056

Evertsenstraat 17 te Goes
het verwijderen van bomen
Broodkist te Goes	het bouwen van een woning met
garage
Dirk Dronkersweg 8 te Goes	het wijzigen van de kozijnen in de
voorgevel
Populierenstraat 100 te Goes	het kappen van een boom in de
achtertuin

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0610

Karrelanden te Goes

omschrijving

het bouwen van een vrijstaande
woning
Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame

Wil jij meepraten over de
toegankelijkheid in de gemeente Goes?
01-11-2016

OMG-2016-0619

04-11-2016

OMG-2016-0622

04-11-2016

OMG-2016-0621

Kom dan naar de werkconferentie georganiseerd door Inclusionlab.

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Dinsdag
Wijkcentrum
Tussen 13.00 en
6 februari 2018
de Spinne
17.30 uur
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Joseph Lunslaan 7
verzending
4463 CV Goes
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
De gemeente Goes is genomineerd als 1 van de 5 gemeenten die kans maakt op
bestaand bedrijfspand
de titel meest
Toegankelijke gemeente
Inclusionlab
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationspleinvan
1 teNederland.
Goes
het vervangenorganiseert
van het
deze verkiezing en wil graag weten wat er goed en minder
goed gaat op het
perronmeubilair
4-11-2016
Dusseldorpstraat
te Goes
het rooien
waardevolle
gebied vanOMG-2016-0537
toegankelijkheidvan
in de
gemeente Goes.
Daarom
gaanvan
ze 4
graag
met eiken
4-11-2016
OMG-2016-0540
14Awelkom
te Goes om
het bouwen
van een
2^1 kapwoning
jou in gesprek.
Je bent op 6 Duvensteijn14
februari van en
harte
je mening
te geven
en

Waarom?

mee te praten.

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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,
Kijk voor meer
informatie
en aanmelden
op: www.goes.nl/toegankelijkheid
of indien
onverwijlde
betrokken belangen,
dat vereist. 14
Voor
een dergelijk verzoek is griffierecht
bel ons, spoed,
dit kangelet
via op
hetdealgemene
telefoonnummer:
0113.
verschuldigd.

Meer info en aanmelden

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

datum
zaaknummer
locatie
ontvangst
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

omschrijving

18-01-2018
OMG-2018-0058
Manneeweg
4 te Kloetinge
het bouwenontvangen
van een schuur
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader
van het Activiteitenbesluit
van J.L. Aers
19-01-2018
OMG-2018-0060
nabijFrankrijk
Cort van der
Lindenstraat
het realiseren
vanvoor
een voetbalkooi
& Zn. voor de locatie
gelegen aan Klein
31 in
Goes. Het betreft
een melding
het realiseren
			
te Goes
van een onbemand tankstation. Indien
daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon19-01-2018
OMG-2018-0061
Hudsonweg
Goes
het bouwen
van een bedrijfspand
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6te51204428.
De melding
is geregistreerd
onder nummer
20-01-2018
het realiseren van een uitbreiding
M-ACT162556.OMG-2018-0062 Landweg 16
			
te ‘s-Heer Arendskerke
aan de tuinzijde van de woning

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Na
een afspraakenmet
de afdeling
Vergunningen
enzij
Handhaving,
249 700,
kunt
Burgemeester
wethouders
maken
bekend dat
de volgendetelefoonnummer
vergunningen en(0113)
ontheffingen
hebben
uverleend:
de aanvragen inzien.

Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester
verzending en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben verleend:
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
7
’s Heer Arendskerke

het plaatsen van een container
van 1 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
tot 1 november 2017
verzending
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
15-1-2018
OMG-2017-0681 Goese Diep Noord te Goes	het
en woonrijp
maken
van
voorbouwhet plaatsen
van een
schaftkeet
Goese
Diepsluitingsuur
Noord
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
in verband
16-1-2018
OMG-2017-0737 Noordeinde 14 te Kloetinge	het
uitvoeren
metgewijzigd
een besloten
feest van
				
nieuwbouw
woning
op 19 november
2016
16-1-2018
OMG-2017-0743 Goese Poort 4 te Goes
het plaatsen van tijdelijke
				
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenreclamevoorzieningen
17-1-2018
OMG-2017-0664 Kalkblusserijstraat 1 te Goes
het realiseren van een dakopbouw
De burgemeester
maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
19-1-2018
OMG-2017-0632 Hoekweide 6 te Wolphaartsdijk het bouwen van een woning

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholindienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
houdende dranken tijdens de Lifedie bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
style markt op 12 november 2016
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
verschuldigd.
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.

Verleende omgevingsvergunning Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunvan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burning hebben verleend voor het vergroten van het bedrijfsvloeroppervlak van het agrarisch bedrijf aan de
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijk. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.
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
Met ingang van 25 januari 2018 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebdergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
bende stukken, zes weken ter inzage. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met bureau
Vergunningen van de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 24 97 00. Tevens
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
zijn de stukken digitaal te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
IMRO.0664.OVLG21-VG99.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 24 januari 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda, door:
- een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

datum
verzending

zaaknummer

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning beperkte milieutoets 33 woningen te Mannee

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders hebben op 21 december 2017 een aanvraag om vergunning Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van Nathan Projects B.V. ontvangen voor het realiseren van 33 gesloten
bodemenergiesystemen in de wijk Mannee te Goes. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op
verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de
aanvraag worden afgewacht. Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn van deze
procedures te verlengen met 6 weken. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV170694.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol, tel. +31 (0)6 51204428.

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

19-09-2017

M-ACT170523

Grote Markt 28 in Goes	het ten gehore brengen van achtergrond muziek middels buitenboxen

omschrijving

17-1-2018
OOW-2018-020
			
18-1-2018
OOW-2018-016
			

parkeerplaats
het plaatsen van een container van
Laan der Verenigde Naties
1 december 2017 t/m 2 februari 2018
Oostsingel, Oude Singel en
het plaatsen van een hoogwerker
Albert Joachimikade te Goes	van 31 januari t/m 28 februari 2018
(gewijzigde data)
19-1-2018
OOW-2018-022
Lange Kerkstraat 14 te Goes
het plaatsen van een steiger van
				
1 februari t/m 19 maart 2018
22-1-2018
OOW-2018-024
Westsingel, Zuidvlietstraat en het plaatsen van een hoogwerker
			
Frans Naereboutstraat te Goes van 31 januari t/m 28 februari 2018

datum
verzending

zaaknummer

locatie

15-1-2018

EXH-2017-359

16-1-2018

EVG-2017-537

Zusterstraat 2 te Goes	exploitatievergunning Funtastic
Casino
Da Vinciplein 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
de Modelbouwshow op 24 en 25
februari 2018
Grote Markt, Korte Kerkstraat, een evenementenvergunning voor
Singelstraat en Zusterstraat
Zeeuwse Keverdag 2018 op
te Goes
15 juli 2018

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

locatie

18-1-2018
EVG-2017-507
			
			

omschrijving

omschrijving

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via info@rud-zeeland.nl

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

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.
www.goes.nl

