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Activiteit

Wilt u een
appartementengebouw
ontwikkelen
in het Goese Diep?

10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
Stadskantoor
Zoals u wellicht
weet zijn we momenteel
14 november
Inloopbijeenkomst
voor
volop bezig
met de ontwikkeling
van
belangstellenden
over de
het Goese Diep, een uniek gelegen
werkzaamheden
aan
de
nieuwe
nieuwbouwplan in het havengebied van Goes
waar plaats isaansluiting
voor zo’n 70op
grondgebonden
de A58
woningen en
70 appartementen
19.30
- 21.00 uur verdeeld
over verschillende gebouwen. Vier van deze
Stadskantoor
appartementengebouwen zijn voorzien aan
17 november
Wethoudersspreekuur
de westkant
van het Goese Diep, opvoor
een
mooie plek
het kanaal.
inwoners
enlangs
ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Voor de ontwikkeling van drie van deze
Organisatie
> Spreekuur
gebouwen
zoeken wij
een partij die
deze
appartementen
18.30
- 19.30 uurvoor eigen
rekening
en risico wil ontwikkelen.
Stadskantoor
Meer informatie hierover kunt u lezen op
17 november
Hamerraad en Commissie,
www.goes.nl/appartementengoesediep.
Geïnteresseerde
partijenwww.goes.nl
vragen wij >
zie voor agenda
uiterlijk donderdag
1 maart
aanstaande
Bestuur en
Organisatie
>
hun inschrijving in te dienen bij Pieter
Vergaderschema
Wielhouwer,
onze verkoper bouwgrond,
19.30 uur
via p.wielhouwer@goes.nl.
Inschrijvingen
na dezeStadskantoor
termijn kunnen niet meer in
behandeling worden genomen.

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
Omgevingsvergunningen
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunVan
verleende omgevingsvergunningen
ningrechtswege
hebben ontvangen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege
zijn
verleend omdat
binnen de beslistermijn
datum
zaaknummer
locatie geen besluit is genomen:omschrijving

datum
zaaknummer
Locatie
ontvangst
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes

omschrijving

Voor
ziepersonen
www.goesisgoes.nl
In deevenementen
basisregistratie
(de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadGoes
organiseert
inloopbijeenkomsten
ministratie)
zijn persoonsgegevens
opgenomen
over
invoering
Diftar
van alle
inwoners
van Goes. Het gaat hierbij om
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
De
gemeente
Goes organiseert
en Deze
huwelijk,
nationaliteit,
oudersin
enfebruari
kinderen.
maart
tienworden
inloopbijeenkomsten
oververstrekt
de invoering
gegevens
vaak automatisch
van
het nieuwe afvalinzamelingssysteem
aanDiftar,
overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
dat
op 1 januari 2019
van start gaat.
Tijdens
maatschappelijke
instellingen,
voor zover
dat
deze
bijeenkomsten
belangstellenden
noodzakelijk
is voorkrijgen
hun wettelijke
taken. Deze
informatie
over
wat erbeslissingen
gaat veranderen,
kunnen
instellingen
baseren
vaak direct
op
er
gesteld worden verkregen
over de nutinformatie.
en noodzaak
devragen
uit de basisregistratie
van afval scheiden en vragen we inwoners om
mee
te denken over de locaties
voor het plaatsen
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
van
extra ondergrondse
voorzieningen
doeleinden
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ditvoor
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en drankenkartons
in echter
hun eigen
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ook dorp
anderen
of
wijk.
verzoeken
beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouExtra
voorzieningen
ding van
uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
Vooruitlopend
opaan
de invoering
Diftar,
plaatst
om verstrekking
verplichtevan
derden
(zoals
een
de
gemeente
Goes nog
jaar
twintig extra
curator
of advocaat
diedit
een
dagvaarding
aan uw
voorzieningen
voor kunststof
en drankenkartons
adres wil uitbrengen),
de stichting
interkerkelijke
in
de hele gemeente.(die
Hierdoor
wordtvoor
het voor
ledenadministratie
in beginsel
alle
inwoners
gemakkelijker
deze afvalstroom
kerkgenootschappen
in om
Nederland
zorgdraagtte
scheiden.
Tijdens de bijeenkomsten
bekijken
we
voor de ledenadministratie)
en aan vrije
derden
samen
met onze inwoners
wat dezoals
bestesport
locaties
(niet commerciële
instellingen,
en
voor
deze voorzieningen
zijn.
muziekverenigingen
of particulieren).

het bouwen van een vrijstaande
30-1-2018
OMG-2017-0590 Goese Dieplaan 38-60 te Goes	het
bouwen van 12 twee-onder-een
woning
kapwoningen
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
31-1-2018
OMG-2017-0591 Prins
Bernhardstraat 50
het
bouwen
vanherinrichting
een woning
te Kloetinge
gebouw
40 na
			
Wolphaartsdijk
04-11-2016 OMG-2016-0622 teProeftuin
7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
Tegen
een van rechtswege
verleendeScottweg
vergunning
binnen van
zes weken
na de
04-11-2016
OMG-2016-0621
12 kunnen
te Goes belanghebbenden
het vervangen
bestaande
dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
reclame
wethouders.
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Verleende
omgevingsvergunning
(uitgebreid)
bezwaar worden
gemaakt.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende
Verleende omgevingsvergunningen
omgevingsvergunning
hebben maken
verleend:
Burgemeester en wethouders
bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocezaaknummer		
locatie hebben verleend:
omschrijving
dure de volgende omgevingsvergunningen
OMG-2017-0686
Bergweg 4 te Goes	het brandveilig gebruik van de
units,
die tijdelijk geplaatst worden
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
voor max. 5 jaar
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte
van het ontwerp. Met ingang
van 8 februari
ligt de
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van de2018
woning
verleende
omgevingsvergunning,
de daarop
betrekking
hebbende
stukken,
zes weken
31-10-2016
OMG-2016-0560 met
Klein
Frankrijk
7A te Goes
het
wijzigengedurende
van de gevels
van
ter inzage. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met de
afdelingbedrijfspand
Vergunningen en
bestaand
Handhaving,
(0113)
249 700. 1 te Goes
31-10-2016 telefoonnummer
OMG-2016-0508
Stationsplein
het vervangen van het
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn perronmeubilair
van terinzagelegging gemotiveerd
beroep
worden ingesteld
bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Postbus 90006,
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goes Team
het Bestuursrecht,
rooien van 4 waardevolle
eiken
4800
PA Breda, OMG-2016-0540
door:
4-11-2016
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
• een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
•Tegen
een een
belanghebbende
aan wie redelijkerwijs
niet kan worden
verweten
dat hijna
geen
zienswijze
naar
verleende vergunning
kunnen belanghebbenden
binnen
zes weken
de dag
van verzending
voren
heeft gebracht
ontwerpbeschikking.
(zie vermelde
datum)over
eende
gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
De
omgevingsvergunning
treedt inschorst
werking
ingang
van
debesluit
dag naniet.
afloop
deeen
beroepstermijn.
Het
indienen
van een bezwaarschrift
demet
werking
van
het
Welvan
kan
belanghebbende
indienen
van heeft
een beroepschrift
de werking vanvan
hetde
besluit
niet. Wel
kan een belanghebbende
die bezwaar
gemaakt, de schorst
voorzieningenrechter
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Teamdie
beroep
heeft ingesteld,
voorzieningenrechter
de rechtbank
verzoeken
een voorlopige
voorziening
Bestuursrecht,
Postbusde
90006,
4800 PA Breda,van
verzoeken
een voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
teonverwijlde
treffen, indien
onverwijlde
spoed,
gelet op
de betrokken
belangen,
Voor
het indienen
van
spoed,
gelet op de
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voordat
eenvereist.
dergelijk
verzoek
is griffierecht
een
beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
verschuldigd.

Inloopbijeenkomsten
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken

Meldingen
op basis van
8.40vergunningen
Wet milieubeheer
Inzage aangevraagde
enartikel
verleende

voor zijn speciale formulieren beschikbaar.

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

Verstrekken persoonsgegevens

Kijk
op www.goes.nl/afval
wanneer
uw over
dorp of
om aan
die instellingen geen
gegevens
wijk
de beurt is en praat
mee!
u uitaan
de basisregistratie
te verstrekken.
Hier-

Meer
informatie
Deze kunt
u via DigiD invullen op www.goes.

Vragen
over afval scheiden? Neemof
contact
op met
nl>inwoner>publiekszaken>loket
telefonisch
de
afdelingbij
Openbare
Ruimte
via (0113) 14
2490113.
770
opvragen
de afdeling
Publiekszaken
of
stadskantoor@goes.nl
of kijk heeft
op verwerkt
Nadat
de gemeente uw verzoek
www.goes.nl/afval.
ontvangt u een bevestiging.

Geen collegespreekuur
Omgevingsvergunningen
op donderdag 10 november

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
Aanvragen
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband metomgevingsvergunning
behandeling van de begroting te verBurgemeester
en wethouders
maken is
bekend
dat zij de volgende
aanvragen
om een
gemeente.
Binnen enkele
weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende
spreekuur
donderdag
omgevingsvergunning
van (kosteloos)
ontvangen thuisgestuurd.
aanvragen heeft een informatief
17 november om 18.30hebben
uur. ontvangen. De publicatiezicht
karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Gehandicaptenparkeerplaats
datum
zaaknummer
locatie
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten een
ontvangst
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisomschrijving
registratie juist
en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
29-01-2018
OMG-2018-0073
Lijnbaan
het uitvoeren van
de afdeling Publiekszaken.
Overwerkzaamheden
uw rechten en
kenteken van een
gebruiker wonende
te GoesteinGoes	
hethebben
spoor met de basisregisplichten die telangs
maken
de buurt van of aan:
29-01-2018
OMG-2018-0080 86Kruising
Ringbaan tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novem			
Noord / Westerstraatopvragen
te Goes bij de
hetafdeling
plaatsenPubliekszaken.
van een kunstwerk
ber 2016)
30-01-2018 OMG-2018-0079 Joannes Antonides van der
het plaatsen van zonnepanelen
			
Goeskade 43 te Goes
01-02-2018 OMG-2018-0084 De Spinne 46 te Goes
het plaatsen van een billboard
02-02-2018 OMG-2018-0086 Oude Rijksweg 45
het bouwen van een woning
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
02-02-2018 OMG-2018-0087 P.C. Quantstraat, gedeelte
het vernieuwen van de riolering
			
tussen Kamperfoeliestraat en
en bestrating
			
Vogelzangsweg te Goes
02-02-2018 OMG-2018-0088 Van Dusseldorpstraat te Goes	het rooien van een monumentale
plataan
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere
voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-2-2018
5-2-2018
1-2-2018
5-2-2018

OMG-2018-0039
OMG-2017-0722
OMG-2017-0728
OMG-2018-0008

Evertsenstraat 17 te Goes
Evertsenstraat 17 te Goes
Sint Jacobstraat 15 te Goes
Zaagmolenstraat 12 te Goes

het verwijderen van bomen
het realiseren van uitritten
het vervangen van de dakramen
het realiseren van een uitrit

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

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend dat en
zij Handhaving,
de volgende meldingen
op grond
van het
Na een afspraak
met de afdeling
Vergunningen
telefoonnummer
(0113)
249Besluit
700, kunt
algemene
regels voor
inrichtingen
milieubeheer
hebben ontvangen:
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.

omschrijving

27-11-2017
M-ACT170642
Marquesweg
4 te van
Goes	
het starten ontvangen
van een bedrijf
voorAers
het
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader
het Activiteitenbesluit
van J.L.
uitvoeren
van analyses
in o.a.
de
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft
een melding
voor het
realiseren
petrochemische
industrie
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
inlichtingen
worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
De
publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
M-ACT162556.
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
contact
opnemen met en
de Regionale
Uitvoeringsdienst
Zeeland viaen
telefoonnummer
Door burgemeester
wethouders
verleende vergunningen
ontheffingen (0115) 745 100 of
via
info@rud-zeeland.nl
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben

verleend:

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester
enzaaknummer
wethouders makenlocatie
bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
datum
omschrijving
verleend:
verzending

datum
7-11-2016
verzending

zaaknummer
OOW-2016-403

locatie
Raadhuisstraat 7

omschrijving
het plaatsen van een container
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
30-1-2018
STP-2018-023
Molenplein te Goes	een
met de
tot 1standplaatsvergunning
november 2017
Delta
infobus
het verstrekken
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
totvoor
12 november
2016
van
en van
promoten
van
voorinformatie
het plaatsen
een schaftkeet
producten
20 maart en
8 mei
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing op
sluitingsuur
in verband
2018
met een besloten feest
5-2-2018
OOW-2018-050
Beestenmarkt 12 te Goes
Het
plaatsen
van 2016
een steiger van
op 19
november
				
1 februari t/m 30 mei 2018

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Door
de burgemeester
ontheffingen
De burgemeester
maaktverleende
bekend datvergunningen
hij de volgendeenvergunningen
en ontheffingen heeft verleend:
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
datum
verzending
verzending

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

31-1-2018
4-11-2016

EVG-2018-026
Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning voor
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholPaaswake op 31 maart 2018
houdende dranken tijdens de Life31-1-2018
EVG-2018-029
Zwembadweg te Goes	een evenementenvergunning voor
style markt op 12 november 2016
Oosterscheldeloop op 7 april 2018
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
1-2-2018
EVG-2018-037
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
een boekenmarkt op 23 juni 2018
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
1-2-2018
DHW_O-2017-546 Westhavendijk 1 te Goes	ontheffing schenken zwak-alcoholdit evenement.
houdende dranken tijdens de
Ganze Regatta op 3 maart 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 de burgemeester/burTegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

