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1(zie
februari	
Wethoudersspreekuur
voor
vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaaren 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
Ontheffing incidentele
festiviteiten
www.goes.nl
> Bestuur en
voor het geluid Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
Voor bedrijven waarbij
het Activiteitenbesluit van
Stadskantoor
de
milieubeheer
van toepassing is,voor
is er een
14 Wet
november
Inloopbijeenkomst
mogelijkheid ontheffing
te krijgen van
de de
geluidsbelangstellenden
over
voorschriften gedurende
12 keer peraan
jaar.deHierbij
werkzaamheden
nieuwe
moet door het bedrijf
gezorgd worden
dat er geen
aansluiting
op de A58
overmatige hinder 19.30
ontstaat.
- 21.00 uur
De volgende meldingen
zijn binnengekomen:
Stadskantoor
Brasserie
de Panhoeve,
Arendstraat 2B te voor
’s Heer
17 november
Wethoudersspreekuur
Arendskerke: 6 juliinwoners
2018 vanen
20.30
– 01.45 uur;
ondernemers,
Dorpshuis ’t Katshuis,
Van Heenvlietstraat
12 en
te
zie www.goes.nl
> Bestuur
Kattendijke: 17 februari
2018 van
18.00 – 01.45
Organisatie
> Spreekuur
uur.
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor
Hamerraad en Commissie,
Ontwerpstructuurvisie
‘Bedrijvenpark
Poelbos’
zie voor
agenda www.goes.nl
>
Bestuur en Organisatie >
Burgemeester en wethouders
maken, op grond
Vergaderschema
van de Inspraakverordening,
19.30 uur bekend dat met
ingang van 1 februari
2018 de ontwerpstructuurStadskantoor
visie ‘Bedrijvenpark Poelbos’ (voorheen bekend
als
deevenementen
Poel V) gedurende
4 weken ter inzage
Voor
zie www.goesisgoes.nl
ligt. De ontwerpstructuurvisie is tevens digitaal
te
raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl/
Geen
collegespreekuur
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.SVBP01-ON99
op donderdag 10 november
en
tevens beschikbaar
Hetiscollegespreekuur
vanvia
10www.goes.nl/bestemnovember komt in
mingsplannen.
Deze visie heeft
betrekking
verband met behandeling
van de
begrotingop
te verde
ontwikkeling
van een nieuw
bedrijventerrein
vallen.
Het eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
aan
de westzijde
de uur.
Deltaweg, ten noorden
17 november
omvan
18.30
van de A58 en beschrijft de kaders waarbinnen
dit
bedrijventerrein, in relatie tot het Poelbos, tot
Gehandicaptenparkeerplaats
ontwikkeling
komen.Gedurende
genoemde
Burgemeesterkan
en wethouders
hebbende
besloten
een
termijn
kan een ieder schriftelijk
een zienswijze
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
omtrent
ontwerpstructuurvisie
kenbaar
maken
kentekendevan
een gebruiker wonende
te Goes
in
bij
het college
burgemeester en wethouders
de buurt
van ofvan
aan:
van
Goes,Hendrikskinderenstraat
Postbus 2118, 4460 MC86ind.d
Goes.
- ’s Heer
(1 novem17 november

ber 2016)

Verstrekken persoonsgegevens

Voor
ziepersonen
www.goesisgoes.nl
In deevenementen
basisregistratie
(de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Beeldkwaliteitsplan
van alle inwoners van‘Van
Goes.Dusseldorpstraat’
Het gaat hierbij om
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend Deze
huwelijk, nationaliteit,
ouders
en kinderen.
dat
met ingang
vanvaak
1 februari
2018 het
ontwerp
gegevens
worden
automatisch
verstrekt
Beeldkwaliteitsplan
voor deenkavel
vanbijzondere
het vooraan overheidsinstellingen
enkele
malige
Goese Lyceum
aan de Van
Dusseldorpsmaatschappelijke
instellingen,
voor
zover dat
traat
gedurende
6 weken
inzage ligt.
HetDeze
plan
noodzakelijk
is voor
hun ter
wettelijke
taken.
is
digitaal te raadplegen
als bijlagevaak
bij het
ont-op
instellingen
baseren beslissingen
direct
werp-bestemmingsplan
deze kavel,
op www.
de uit de basisregistratievoor
verkregen
informatie.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0664.BPGO17-ON99
en is
tevens beschikDe gegevensverstrekking voor
publiekrechtelijke
baar
via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
In
doeleinden
kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
het
beeldkwaliteitsplan
zijn de eisen
voorgeschreven.
Soms kunnen
echteropgenomen
ook anderen
waaraan
debeschikbare
(woon)bebouwing
opuit
de de
kavel
moet
verzoeken
gegevens
basisregisvoldoen.
Gedurende de
genoemde
kan
tratie te verstrekken.
Hiervoor
kunttermijn
u geheimhouschriftelijk
of gegevens
mondeling
een zienswijze
omtrent
ding van uw
verzoeken.
Het gaat
dan
het
kenbaarderden
gemaakt
worden
om beeldkwaliteitsplan
verstrekking aan verplichte
(zoals
een
bij
de gemeenteraad.
Voor
kenbaar maken
van
curator
of advocaat die
eenhet
dagvaarding
aan uw
een
mondelinge
zienswijze
binnen de
genoemde
adres
wil uitbrengen),
de stichting
interkerkelijke
periode
is het noodzakelijk
tijdig vooraf
ledenadministratie
(die in beginsel
vooreen
alle
afspraak
te maken metindhr.
M. Jonker
via
kerkgenootschappen
Nederland
zorgdraagt
(0113)
682 of m.jonker@goes.nl.
voor de249
ledenadministratie)
en aan vrije derden

(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen of particulieren).

Ontwerp-bestemmingsplan
‘Van
Bij deDusseldorpstraat’
gemeente kunt u schriftelijk verzoeken

om aan die instellingen geen gegevens over
Burgemeester
en wethouders
maken, opHiergrond
u uit de basisregistratie
te verstrekken.
van
3.8 vanformulieren
de Wet ruimtelijke
ordening,
voorartikel
zijn speciale
beschikbaar.
bekend
datumet
van 1 februari
2018 het
Deze kunt
via ingang
DigiD invullen
op www.goes.
ontwerpbestemmingsplan
Van Dusseldorpsnl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
traat
gedurende
6 weken Publiekszaken
ter inzage ligt. Het
opvragen
bij de afdeling
14 0113.
ontwerpbestemmingsplan
is tevens
digitaal
te
Nadat de gemeente uw verzoek
heeft
verwerkt
raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl/webontvangt u een
bevestiging.
roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO17-ON99 en
is
tevens
beschikbaar
viahet
www.goes.nl/bestemWilt
u weten
aan wie in
afgelopen jaar uw
mingsplannen.
Het ontwerp
betrekking
gegevens zijn verstrekt,
dan heeft
kunt u
daarvan
op
de geplande
op de voormalige
(schriftelijk)
eenwoningbouw
overzicht opvragen
bij de
locatie
van Binnen
het Goese
Lyceum
aankrijgt
de Van
Dusgemeente.
enkele
weken
u dat
overseldorpstraat
en Vogelzangsweg.
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
Gedurende de genoemde termijn kan schriftelijk
of
mondeling
eendat
zienswijze
omtrent
het
ontwerpHet
is belangrijk
de gegevens
in de
basisbestemmingsplan
gemaakt
worden
bij de
registratie juist enkenbaar
actueel zijn.
Twijfelt
u of uw
gemeenteraad.
VoorNeem
het kenbaar
maken
gegevens kloppen?
dan contact
opvan
meteen
mondelinge
zienswijze binnen
deuw
genoemde
de afdeling Publiekszaken.
Over
rechten perien
ode
is hetdie
noodzakelijk
tijdig vooraf
een
afspraak
plichten
te maken hebben
met de
basisregiste
maken
metfolder
dhr. M.
Jonker via (0113)
249 682
tratie
is een
beschikbaar.
Deze folder
kunt u
of
m.jonker@goes.nl.
opvragen
bij de afdeling Publiekszaken.

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

23-01-2018

OMG-2018-0071

Lijsterbesstraat 20 te Goes	het bouwen van een tuinhuis met
overkapping
Nijverheidsstraat 20
het restylen van het kantoor
te ‘s-Heer Arendskerke
Keizerstraat 9 te Goes	het handelen in strijd met het
bestemmingsplan t.b.v. het gebruik
van het pand als kantoor
Lange Kerkstraat 16 te Goes
het plaatsen van zonnepanelen
Duvensteijn te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
Van Houtenstraat 2 te Goes
het plaatsen van een erfafscheiding
Marktveld 19 te Kloetinge
het kappen van een boom

24-01-2018 OMG-2018-0063
			
24-01-2018 OMG-2018-0070

26-01-2018
26-01-2018

OMG-2018-0065
OMG-2018-0066

27-01-2018
28-01-2018

OMG-2018-0067
OMG-2018-0068

omschrijving

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

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.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester
wethouders
maken
bekend
zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceMeldingen openbasis
van artikel
8.40
Wet dat
milieubeheer

dure
deseptember
volgende omgevingsvergunningen
hebben
Op 29
2016 is een melding in het
kaderverleend:
van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
van een onbemand
tankstation. Indien
daaraan behoefte bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewonverzending
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
23-1-2018
het uitbreiden van een fietsenstalling
M-ACT162556.OMG-2017-0714 Klein Frankrijk 19 te Goes
24-1-2018
OMG-2017-0698 Duvensteijn 3 te Goes
het bouwen van een levensloop				
woning
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en bestendige
ontheffingen
24-1-2018
OMG-2017-0694
Moelmeedt
19zij
te de
Goes	
het bouwenen
van
een woninghebben
met
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat
volgende vergunningen
ontheffingen
garage
verleend:
25-1-2018
OMG-2017-0756 Duvensteijn 25 te Goes	het bouwen van een levensloopbestendige
woning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
26-1-2018
het aanleggen van nieuwe
verzending OMG-2017-0726 Westerschans 5 t/m 88.
			
infrastructuur,
heteen
kappen
van een
7-11-2016
OOW-2016-403 Westhavendijk
Raadhuisstraat101
7 en 103
het plaatsen van
container
			
te’sGoes	
boom
de bouw2016
van 83 apparteHeer Arendskerke
van 1 en
november
menten,
een supermarkt
en een
tot 1 november
2017
voetgangers2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging toten12fietstunnel
november 2016

voor het plaatsen van een schaftkeet
Tegen
een verleende
vergunning kunnen
weken na
de dag vanin
verzending
4-11-2016
AFW-2016-429
Grotebelanghebbenden
Kade 34 te Goes binnen zes
ontheffing
sluitingsuur
verband
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders.
Het
met een besloten
feest
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel
kan een 2016
belanghebbende
op 19
november
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800vergunningen
PA Breda, verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen, indien
Door de burgemeester
verleende
en ontheffingen
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Verleende
verzendinguitgebreide omgevingsvergunning Mol Schuddebeurs B.V.

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij aan Mol Schuddebeurs B.V., gelegen aan de
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholAnthony Fokkerstraat 77a te Goes een omgevingsvergunning hebben verleend voor de opslag en verkoop
houdende dranken tijdens de Lifevan gasflessen met een totale waterinhoud van 115 liter. In de vergunningen zijn geen wijzigingen
style markt op 12 november 2016
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De vergunning ligt ter inzage vanaf 1 februari 2018 tot en
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
met 15 maart 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en tijdens openingstijden in het Stadskantoor van
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Goes. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunning, de adviseurs die
dit evenement.
advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over
wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunvan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burning kunnen tot en met 15 maart 2018 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursgemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
recht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
PA Breda. De vergunning treedt op 16 maart 2018 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtvoorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
bank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels, (06) 512 063 94 van RUD
Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV170495.

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

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 31 januari 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

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

datum
verzending

zaaknummer

22-1-2018

OOW-2018-025

locatie

omschrijving

Stationspark te Goes	een bouwdepot van 24 januari
t/m 2 maart 2018
23-1-2018
STP-2018-003
De Spinne en Grote Markt
een standplaatsvergunning voor de
			
te Goes	SP op 24 februari 2018 in De Spinne,
				10 en 17 maart 2018 op de Grote
Markt

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-1-2018

OOW-2018-028

Sint Jacobstraat 15 te Goes	het plaatsen van een steiger van
26 januari t/m 9 februari 2018

Tegen een verleende vergunning of ontheffing 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-WestBrabant, 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.
www.goes.nl

