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2017 zie voor
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zie
www.goes.nl
> Bestuur
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en en
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15 maart 	Debatraad,
zie voor agenda
Stadskantoor
www.goes.nl
en
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Hamerraad en> Bestuur
Commissie,
Organisatie
> Vergaderschema
zie voor agenda
www.goes.nl >
19.30
uur
Bestuur
en Organisatie >
		
Stadskantoor
Vergaderschema

19.30 uur
Voor evenementenStadskantoor
zie www.goesisgoes.nl
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Geen collegespreekuur
op donderdag 10 november
Het collegespreekuur van 10 november komt in
verband met behandeling van de begroting te vervallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
17 november om 18.30 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)
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opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.

Maart 2018

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Oud-Sabbinge’
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend
dat
de gemeenteraad
het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Oud-Sabbinge’ op 15 februari 2018 gewijAanvragen
omgevingsvergunning
zigd
heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan
betrekking
op de
bebouwde
Oud-Sabbinge.
Burgemeester
en wethouders
maken bekendheeft
dat zij
de volgende
aanvragen
omkom
een van
omgevingsvergunning hebben ontvangen:
De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht betreffen de volgende onderwerpen:
1.
I n artikel 3.7.1.
is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen om de bestemming
Agrarisch om te zetten
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
in Wonen. Hier is de term ‘gronden’ aan toegevoegd omdat er nu alleen een mogelijkheid is om de
ontvangst
bestemming van
gebouwen om te Karrelanden
zetten;
31-10-2016
OMG-2016-0610
te Goes
het bouwen van een vrijstaande
2. V
 oor de woning Prins Bernhardstraat 50 is recent een omgevingsvergunning
woning verleend. De nieuwe
woning is aanOMG-2016-0619
de westzijde 1m buiten
bouwvlak 5gesitueerd en het
is 1m
hoger geworden
01-11-2016
Oudehet
Boomgaard
brandveilig
gebruikdan
vanin het
ontwerp-bestemmingsplan is aangegeven.
De verbeelding is hier op
aangepast;
te Kloetinge
gebouw
40 na herinrichting
3.
I n de toelichting
is een alinea overProeftuin
de nieuwe
gemeente
Goesoverkapping
opgenomen.aan
04-11-2016
OMG-2016-0622
7 Detailhandelsvisie
te Wilhelminadorp voor
het de
bouwen
van een
Deze heeft overigens geen consequenties voor het bestemmingsplan,
omdat er in Oud-Sabbinge geen
de schuur
winkels zijn. OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
04-11-2016
het vervangen van bestaande
reclame
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 1 maart 2018 gedurende zes weken
ter
Het van
raadsbesluit
enaanvragen
het vastgestelde
bestemmingsplan
zijn digitaal
raadplegen
Deinzage.
publicatie
ontvangen
heeft een
informatief karakter.
Tegenteeen
aanvraagvia
kan geen
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPOS01-VG99
en tevens beschikbaar via
bezwaar worden gemaakt.
www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Verleende omgevingsvergunningen

Gedurende
de genoemde
termijn
kan een
belanghebbende
beroep instellen
bij de Afdeling
bestuursBurgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsprocerechtspraak
van deomgevingsvergunningen
Raad van State, Postbus hebben
20019, verleend:
2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden
dure de volgende
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bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
verzending
-31-10-2016
een belanghebbende
die door de wijzigingen
bestemmingsplan
zijn aangeOMG-2016-0529
Noorddijkdie
20 bij de vaststelling in
hethet
realiseren
van een verbouwing
bracht in een nadeligere positie wordt
gebracht.
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor
genoemde
beroepstermijn,
bestaand
bedrijfspand
tenzij
bij de voorzitter
van de Afdeling
bestuursrechtspraak
van State een
om
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te Goes van de Raad
het vervangen
vanverzoek
het
voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke
ordening, is gedaan. Als een
perronmeubilair
verzoek
om voorlopige
voorziening isvan
ingediend,
treedt hette
bestemmingsplan
pas
in4werking
nadateiken
op
4-11-2016
OMG-2016-0537
Dusseldorpstraat
Goes het rooien
van
waardevolle
het
verzoek is beslist.
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
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Diftar
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kunnen
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In
februarivan
en maart
organiseert deschorst
gemeente
Goes inloopbijeenkomsten
over
het belanghebbende
nieuwe afvalinzaindienen
een bezwaarschrift
de werking
van het besluit niet.
WelDiftar,
kan een
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datgemaakt,
op 1 januari
2019 van start gaat (vanaf
1 juli
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van de
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
TeamIn
totaal
organiseren
wij elf90006,
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alle dorpen
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Bestuursrecht,
Postbus
4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
te komen.
treffen, U
indien
tijdens
deze avond
stellen
over het nieuwe
systeem
en er isVoor
gelegenheid
om mee
te denken
over de
onverwijlde
spoed,vragen
gelet op
de betrokken
belangen,
dat vereist.
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
locaties
voor het plaatsen van extra ondergrondse voorzieningen voor kunststof en drankenkartons.
verschuldigd.

De
eerstvolgende
bijeenkomsten
zijn:
Inzage
aangevraagde
en verleende
vergunningen
Wolphaartsdijk
Na een afspraaken
metOud-Sabbinge
de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Dinsdag
27 februari
19.00 - 21.00
uur, De Griffioen,
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien. Oostkerkestraat 24, Wolphaartsdijk

Ouverture en Aria
Woensdag
19.00-20.00
uur, Raadszaal
Stadskantoor, M.A. De Ruijterlaan 2 Goes
Meldingen28opfebruari
basis van
artikel 8.40
Wet milieubeheer
Goese
Op 29 Polder
september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers

Mandag
5 maart
19.00-20.00
uur, Klein
Kantine
afd. Openbare
Ruimte,
Troelstralaan
1 Goesvoor het realiseren
& Zn. voor
de locatie
gelegen aan
Frankrijk
31 in Goes.
Het betreft
een melding
Goese
Meer,Goese
Mannee
endaaraan
Noordhoek
van een
onbemandSchans,
tankstation.
Indien
behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonDinsdag
6 maart
19.00-20.00
uur, Basisschool
de51204428.
Wingerd, Hilleweg
3 Goes
nen bij RUD
Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6
De melding
is geregistreerd onder nummer
Kloetinge,
Oostmolenpark en Riethoek
M-ACT162556.
Woensdag 7 maart 19.00-20.00 uur, Het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 Kloetinge

Goes-Zuid,
Overzuid,en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Door burgemeester

Donderdag
8 maart
19.00-20.00
uur, Buurthuis
Appelstraat
2A Goes
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend datDe
zijPit,
de volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
verleend:
Meer informatie vindt u op www.goes.nl/afval.

datum
zaaknummer
verzending
Omgevingsvergunningen
7-11-2016
OOW-2016-403

#goeskiest
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omschrijving

het plaatsen van een container
van 1 november 2016
Aanvragen omgevingsvergunning
tot 1 november 2017
Burgemeester
wethouders makenAnjelierstraat
bekend dat zijtedeGoes
volgende aanvragen
om een
omgevingsvergun2-11-2016 enOOW-2016-414
verlenging
tot 12
november 2016
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft
eenhet
informatief
karakter.
Tegen
voor
plaatsen van
een schaftkeet
een
aanvraag kan
geen bezwaar worden
4-11-2016
AFW-2016-429
Grotegemaakt.
Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband

datum
ontvangst

Stemwijzer

locatie

zaaknummer

Raadhuisstraat 7
’s Heer Arendskerke

locatie

met een besloten feest

omschrijving
op 19 november 2016

19-02-2018
OMG-2018-0125
Gandhilaan
te Goes het kappen van een boom
Door de burgemeester
verleendeIndira
vergunningen
en87
ontheffingen
20-02-2018 OMG-2018-0131 Gebr.Spykerstraat 6 te Goes
het uitbreiden van de
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
				
kringloopwinkel
21-02-2018 OMG-2018-0133 Anthony Fokkerstraat 77A
het vervangen van de bestaande
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
			
te Goes
CNG installatie
verzending
22-02-2018 OMG-2018-0136 Zilveren Schoe 12 te Goes	het bouwen van een garage aan de
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholwoning
houdende dranken tijdens de Life23-02-2018 OMG-2018-0137 Oude Rijksweg 45A
het bouwen van een woning
style markt op 12 november 2016
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
u de aanvragen inzien.
dit evenement.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocevan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burdure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
gemeester 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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
verzending
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
20-2-2018
OMG-2018-0067 Van Houtenstraat 2 te Goes
het plaatsen van een erfafscheiding
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
21-2-2018
OMG-2017-0754 Duvensteijn 20 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
21-2-2018
OMG-2018-0068 Marktveld 19 te Kloetinge
het kappen van een boom
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
21-2-2018
OMG-2018-0071 Lijsterbesstraat 20 te Goes	het bouwen van een tuinhuis met
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
overkapping
www.goes.nl
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 28 februari 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

datum
verzending

zaaknummer

22-2-2018
OMG-2017-0723
			
22-2-2018
OMG-2017-0699

locatie

omschrijving

‘s-Heer Hendrikskinderenstraat het plaatsen van nieuwe kozijnen
30 te Goes
Hudsonweg 6 te Goes
het bouwen van een bedrijfspand

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

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege
zijn verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

datum
verzending

zaaknummer

Locatie

19-2-2018

OMG-2017-0665

Aartjeskreek 16 te Goes	het verbouwen van de bestaande
woning
Noord Kraaijertsedijk 2
het bouwen van een bedrijfsloods
te ‘s-Heer Arendskerke

20-2-2018
OMG-2017-0738
			

datum
ontvangst

zaaknummer

29-12-2017 M-ACT180002
			
29-11-2018 M-ACT180120

Verleende omgevingsvergunning Vlaamseweg te ‘s-Heer Arendskerke
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef
en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een zonnepark aan de Vlaamseweg te ‘s-Heer Arendskerke.
De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten
opzichte van het ontwerp.
Met ingang van 1 maart 2018 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende 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 zijn de stukken digitaal te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVLG22-VG99.
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.

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:

omschrijving

Vlaamseweg
te ‘s-Heer Arendskerke
Scottweg 1-12 te Goes

het starten van een
zonnepanelenweide
het veranderen van de inrichting

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:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

26-02-2018

STP-2018-081

26-02-2018

STP-2018-086

26-02-2018

STP-2018-095

26-02-2018

OOW-2018-103

noordzijde Grote Markt te Goes	standplaats voor de promotie van
Nieuw Goes op 17 maart 2018
Zusterstraat te Goes	standplaats voor de promotie van
D66 op 2 maart 2018
Grote Markt te Goes	standplaats voor de promotie van de
PvdA op 10, 17 en 20 maart 2018
Kloetingseweg 62 te Goes	het plaatsen van een kraan
op 1 maart 2018

omschrijving

Tegen een van rechtswege 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 schort de werking van het besluit op.

locatie

omschrijving

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

datum
verzending

zaaknummer

26-02-2018

EVG-2018-006

locatie

omschrijving

Zwembadweg 3 te Goes	een evenementenvergunning voor
de avondvierdaagse van 29 mei
tot en met 1 juni 2018
26-02-2018 EVG-2018-051
Da Vinciplein 1 te Goes	een evenementenvergunning
voor de Horecabeurs Goes
op 5 en 6 maart 2018
19-2-2018
EVG-2018-036
Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning
voor Thank Goes it’s Friday
op 2 maart 2018
26-02-2018 DHW_O-2018-102 Grpte of Maria Magdalenakerk ontheffing schenken zwak-alcohol			
Singelstraat te Goes	houdende dranken tijdens Thank
Goes it’s Friday op 2 maart 2018
26-02-2018 EVG-2018-038
Poelbos Goes	een evenementenvergunning voor
3D Boogschiet toernooi
op 22 juli 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/
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

