Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag
woensdag 14
9 november
2016
Informatiepagina
februari 2018
www.goes.nl >> In
In de
de gemeente
gemeente >> Actueel
Actueel>>Info
InfoGoes
Goes
www.goes.nl

Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes
T 14 0113
E stadskantoor@goes.nl
I www.goes.nl
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
Geen
Datumcollegespreekuur
Activiteittijdens
voorjaarsvakantie
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Op donderdag 22 februari
vervalt> Bestuur
het collegewww.goes.nl
en
spreekuur in verband
met de voorjaarsvakantie.
Organisatie
> Vergaderschema
Het eerstvolgende spreekuur
15.00 uur voor inwoners en
ondernemers is donderdag
1 maart om 18.30 uur.
Stadskantoor
14 november
Inloopbijeenkomst voor
belangstellenden over de
Beleidsnota handhaving
artikel 13b
werkzaamheden
aan de nieuwe
Opiumwet Goes aansluiting op de A58
19.30 - 21.00 uur
De burgemeester maakt
bekend dat hij een
Stadskantoor
vernieuwde
handhaving artikel
13b
17 novemberbeleidsnota
Wethoudersspreekuur
voor
Opiumwet heeft vastgesteld
intrekking van
inwoners onder
en ondernemers,
de beleidsnota uit 2013.
Deze beleidsregel
geeft
zie www.goes.nl
> Bestuur
en
aan hoe de burgemeester
gebruik
maakt van zijn
Organisatie
> Spreekuur
bevoegdheden bij het
aantreffen
18.30
- 19.30 van
uur drugs. Zowel
bij het aantreffen van
harddrugs als bij het aanStadskantoor
treffen
van softdrugs
wordt eenen
woning
of lokaal
17 november
Hamerraad
Commissie,
op bevel van de burgemeester
voor www.goes.nl
een bepaalde>
zie voor agenda
periode gesloten. Uitsluitend
de gevallen>
Bestuur enin
Organisatie
waarbij sprake is van
een kleine hoeveelheid softVergaderschema
drugs wordt bij de eerste
19.30 keer
uur een waarschuwing
gegeven. De bestuurlijke
maatregelen van de burStadskantoor
gemeester laten onverlet de eventuele strafrechtelijke
maatregelen zie
diewww.goesisgoes.nl
justitie kan treffen in het
Voor evenementen
geval drugs wordt aangetroffen. De beleidsnota is
openbaar
en op te vragen via venh@goes.nl. De
Geen collegespreekuur
nota
is ook raadpleegbaar
via www.overheid.nl.
op donderdag
10 november
Het collegespreekuur van 10 november komt in

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending
15
Wethoudersspreekuur
voor
(ziefebruari	
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 Zeeland15
februari 	
Debatraad,
zie voor
agenda
West-Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus
www.goes.nl
> Bestuur
en
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
Organisatie
> Vergaderschema
voorziening te treffen,
indien onverwijlde
spoed,
19.30
uur
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
Stadskantoor
een dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
Verstrekken
persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadPreventieHandhavingsplan
en
ministratie)en
zijn
persoonsgegevensAlcohol
opgenomen
Sanctiematrix
Dranken Horecawet
2018 om
van alle inwoners
van Goes.
Het gaat hierbij
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
De
burgemeester
maakt ouders
bekenden
datkinderen.
hij de sanctiehuwelijk,
nationaliteit,
Deze
matrix
Dranken Horecawet
Goes 2018
en verder
gegevens
worden
vaak automatisch
verstrekt
heeft
vastgesteld. Deze beleidsregel
een nadere
aan overheidsinstellingen
en enkeleisbijzondere
uitwerking
van hetinstellingen,
nieuwe Preventieen Handhamaatschappelijke
voor zover
dat
vingsplan
Alcohol
dathun
op 21
december
2017
door
noodzakelijk
is voor
wettelijke
taken.
Deze
de
gemeenteraad
is vastgesteld.
Het
Preventieen
instellingen
baseren
beslissingen
vaak
direct op
Handhavingsplan
geeft een
integraalinformatie.
beeld van
de uit de basisregistratie
verkregen
het alcoholmatigingsbeleid dat de gemeente Goes
voert.
Handhaving is daarvoor
slechts
een onderdeel
De gegevensverstrekking
publiekrechtelijke
van.
De sanctiematrix
inzicht indit
wanneer
doeleinden
kunt u nietgeeft
voorkomen;
is verplicht
en
met welke sanctiemiddelen
burgemeester
voorgeschreven.
Soms kunnende
echter
ook anderen
reageert
indien
de Dranken Horecawet
niet wordt
verzoeken
beschikbare
gegevens
uit de basisregisnageleefd.
De stukkenHiervoor
zijn openbaar
zijn op te
tratie te verstrekken.
kunt uen
geheimhouvragen
viauw
venh@goes.nl.
De sanctiematrix
is ook
ding van
gegevens verzoeken.
Het gaat dan
raadpleegbaar
viaaan
www.overheid.nl.
om verstrekking
verplichte derden (zoals een

curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
Ontheffing
incidentele
festiviteiten
kerkgenootschappen
in Nederland
zorgdraagt
(twaalfdagenregeling)
voorenhet
voor de ledenadministratie)
aangeluid
vrije derden
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Voor
bedrijven waarbij
Activiteitenbesluit van
muziekverenigingen
ofhet
particulieren).
de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een
mogelijkheid
ontheffing
te krijgen van
de geluidsBij de gemeente
kunt u schriftelijk
verzoeken
voorschriften
gedurendegeen
12 keer
per jaar.
Hierbij
om aan die instellingen
gegevens
over
moet
door
het bedrijf gezorgd
worden dat
er geen
u uit de
basisregistratie
te verstrekken.
Hierovermatige
hinderformulieren
ontstaat. beschikbaar.
voor zijn speciale
De
volgende
zijn binnengekomen:
Deze
kunt u meldingen
via DigiD invullen
op www.goes.
Brasserie
de Panhoeve, Arendstraat
te ’s Heer
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of2B
telefonisch
Arendskerke:
1 juni
2018Publiekszaken
van 20.00 - 01.45
uur;
opvragen bij de
afdeling
14 0113.
The
New
Kreukelmarkt
1 te heeft
Goes:verwerkt
2 maart
Nadat
deInn,
gemeente
uw verzoek
2018
van u
22.00
- 01.45 uur;
ontvangt
een bevestiging.
The New Inn, Kreukelmarkt 1 te Goes: 5 maart
2018
21.00
Wilt uvan
weten
aan- 01.45
wie in uur.
het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan

Vaststelling
bestemmingsplan
kv Ongereedweg’
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling
van de‘150
begroting
te ver-

gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
Burgemeester
en wethouders
3.8
van de Wet
ruimtelijke ordening, bekend
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17 november om
18.30 uur. maken, op grond van artikel
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “150 kv Ongereedweg” op 1 februari 2018 heeft vastgesteld.
Het
bestemmingsplan heeft betrekking op het leggen van
ondergrondse
150
kv-kabelinvanuit
TerHeteen
is belangrijk
dat de
gegevens
de basisGehandicaptenparkeerplaats
neuzen
naar het
kv-station
aan debesloten
Repelweg
3 te Goes,
voor zover
op hetzijn.
grondgebied
de
registratie
juist deze
en actueel
Twijfelt uvan
of uw
Burgemeester
en150
wethouders
hebben
een
gemeente
Goes is gelegen. Hetteraadsbesluit
enhet
het vastgestelde
liggen
vanafop
15met
februgegevensbestemmingsplan
kloppen? Neem dan
contact
gehandicaptenparkeerplaats
reserveren op
ari
2018 gedurende
zes weken
ter inzage.
Het raadsbesluit
en het vastgestelde
bestemmingsplan
zijnen
de afdeling
Publiekszaken.
Over uw rechten
kenteken
van een gebruiker
wonende
te Goes
in
digitaal
raadplegen
plichten die te maken hebben met de basisregisde buurttevan
of aan: via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPLG13-VG99
en
beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Gedurende
de genoemdeDeze
termijn
kan
eenu
tratie is een
folder beschikbaar.
folder
kunt
- ’stevens
Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d (1 novembelanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
de Raad
van State, Postbus
opvragen bij devan
afdeling
Publiekszaken.
ber 2016)
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont
dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn,
tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op
het verzoek is beslist.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Oude Rijksweg 45’
Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Oude Rijksweg 45’ op 1 februari 2018 heeft vastgesteld. Het
bestemmingsplan heeft betrekking op:
- het wijzigen van de bestemming Bedrijf van het perceel Oude Rijksweg 45 te ’s-Heer Hendrikskinderen
naar Wonen;
- het mogelijk maken van de bouw van 2 woningen tussen Oude Rijksweg 45 en 47.
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 15 februari 2018 gedurende zes
weken ter inzage. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH08-VG99 en tevens beschikbaar via
www.goes.nl/bestemmingsplannen. Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest om tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals
bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

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

datum
datum
ontvangst
ontvangst

06-02-2018
31-10-2016
06-02-2018
01-11-2016
07-02-2018
04-11-2016
08-02-2018
04-11-2016
08-02-2018

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

OMG-2018-0096
OMG-2016-0610
OMG-2018-0095
OMG-2016-0619
OMG-2018-0098
OMG-2016-0622
OMG-2018-0100
OMG-2016-0621
OMG-2018-0101

Heulblok
1 ente1A
te Goes
het bouwen
woningen
Karrelanden
Goes
bouwen van
van 2een
vrijstaande
Marquesweg 4 te Goes	het
plaatsen van een mini-windmowoning
len
onderconstructie
Oude Boomgaard 5
het +brandveilig
gebruik van
Nansenbaan
bouwen
vanherinrichting
een kantoor met
te Kloetinge te Goes	het
gebouw
40 na
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp magazijn
het bouwen van een overkapping aan
Donkerstraat 36 te Goes	het
vervangen van een garagedeur
de schuur
door
een kunststof
Scottweg 12 te Goes
het vervangen
van kozijn
bestaande
Lewestraat 67 te Kloetinge	het
aanleggen van een oprit en het
reclame
plaatsen van een schutting
09-02-2018
OMG-2018-0102
Kapelseweg
61 te
Kloetinge	
het restaureren
en verbouwen
van
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft een
informatief
karakter.
Tegen een aanvraag
kan geen
de woning
bezwaar worden gemaakt.
11-02-2018 OMG-2018-0103 Buys Ballotstraat 51 te Goes
het kappen van een boom

Verleende omgevingsvergunningen

Na
een afspraakenmet
de afdeling
Vergunningen
enzij
Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
Burgemeester
wethouders
maken
bekend dat
na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsproceudure
de aanvragen
inzien.
de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

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
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk
20 verleend:
te Wolphaartsdijk
datum
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0560 locatie
Klein Frankrijk 7A te Goes

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
omschrijving
het wijzigen van de gevels van
verzending
bestaand bedrijfspand
7-2-2018
Nijhofflaan
55
het
31-10-2016 OMG-2017-0736
OMG-2016-0508 Martinus
Stationsplein
1 te Goes
het realiseren
vervangenvan
vaneen
hetcarport
			
te Kloetinge
perronmeubilair
7-2-2018
OMG-2017-0615
17 te Goes	
van4een
vrijstaande
4-11-2016
OMG-2016-0537 Moelmeedt
van Dusseldorpstraat
te Goes het
het bouwen
rooien van
waardevolle
eiken
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes bungalow
het bouwen van een 2^1 kapwoning
7-2-2018
OMG-2017-0746 Duvensteijn 30 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen woning
zes weken na de dag van verzending
8-2-2018
OMG-2017-0537
Livingstoneweg
20 te
Goes bij burgemeester
het uitbreidenen
van
het bedrijfspand
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
wethouders.
Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Tegen
een verleende
vergunning
kunnen belanghebbenden
zes weken
na de dag van verzending
die bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van debinnen
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
(zie
vermelde datum)
een90006,
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bij burgemeester
en wethouders.
Bestuursrecht,
Postbus
4800 PA
Breda, verzoeken
een voorlopige
voorziening
te treffen,Het
indien
indienen
vanspoed,
een bezwaarschrift
schorst debelangen,
werking van
besluit
niet.
kan een
belanghebbende
onverwijlde
gelet op de betrokken
dat het
vereist.
Voor
eenWel
dergelijk
verzoek
is griffierecht
die
bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
verschuldigd.
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde
spoed, geleten
opverleende
de betrokken
belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Inzage aangevraagde
vergunningen
verschuldigd.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester
wethouders
maken
bekend
de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege
Meldingen openbasis
van artikel
8.40
Wet dat
milieubeheer

zijn
verleend
omdat
binnen
de beslistermijn
besluit
is genomen:
Op 29
september
2016
is een
melding in hetgeen
kader
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
12-2-2017
het uitbreiden van de woning
M-ACT162556.OMG-2017-0600 Jacoba van Beierenstraat 40
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Tegen
een van rechtswege
verleende
belanghebbenden
binnen
zes weken nahebben
de
Burgemeester
en wethouders
makenvergunning
bekend datkunnen
zij de volgende
vergunningen
en ontheffingen
dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
verleend:
wethouders.

datum
zaaknummer
Verlenging
verzendingbeslistermijnen

locatie

omschrijving

Burgemeester
wethouders makenRaadhuisstraat
bekend dat zij de
op de
aanvragen
7-11-2016 enOOW-2016-403
7 termijn om te beslissen
het plaatsen
vanvolgende
een container
om een omgevingsvergunning met ten
hoogste
zes weken hebben verlengd:
’s Heer
Arendskerke
van 1 november 2016

tot 1 november 2017
omschrijving
	
nieuwe uiterste
Anjelierstraat
te Goes
verlenging tot 12 november
2016
beslisdatum
voor het plaatsen van
een schaftkeet
OMG-2017-0597
Houtkade 40 Grote
te Goes
hettebouwen
en
20-3-2018
4-11-2016
AFW-2016-429
Kade 34
Goes van stallingsruimtes
ontheffing sluitingsuur
in verband
			
bedrijfsverzamelunits
met een besloten feest
op 19 november 2016

zaaknummer
Locatie
2-11-2016
OOW-2016-414

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester
en wethouders
maken vergunningen
bekend dat zij de
meldingen op grond van het Besluit
Door de burgemeester
verleende
envolgende
ontheffingen
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
datum
ontvangst
verzending

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

11-1-2018
4-11-2016

M-ACT180026
Albert Joachimikade 39 te Goes het veranderen van het bedrijf
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de LifeDe publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
style markt op 12 november 2016
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
via info@rud-zeeland.nl
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
verleend:
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.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
verzending
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
6-2-2018
STP-2018-058
Singelstraat te Goes	het innemen van een standplaats
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
met een truck om een kookdemondergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
stratie voor de horeca te geven op 28
februari 2018
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
9-2-2018
OOW-2018-069
Lange Vorststraat 5-7 te Goes	het plaatsen van een container van
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
13 t/m 16 februari 2018
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 14 februari 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

5-2-2018

EVG-2017-545

5-2-2018

EVG-2018-041

Westhavendijk te Goes	een evenementenvergunning voor
de Ganze Regatta op 3 maart 2018
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
de stuntverkoop van tweedehands
kleding op 12 mei 2018
Louise de Colignylaan 177
een evenementenvergunning voor
te Goes
Gemeentedag op 19 mei 2018
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
muziekfestival op 26 mei 2018
Albert Plesmanweg 23 te Goes	een evenementenvergunning voor
het Bierfestival op 18 maart 2018
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omschrijving

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

