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AgendaGoes
Inloopbijeenkomsten
over invoering
Datum
Activiteit
nieuw
afvalinzamelingssysteem
Diftar
10 november
Begrotingsraad voor
Begroting
2017 zie voor agenda
De gemeente Goes www.goes.nl
organiseert inloopbijeenkom> Bestuur en
sten over Diftar, hetOrganisatie
nieuwe afvalinzamelingssys> Vergaderschema
teem dat op 1 januari
2019
15.00
uurvan start gaat (vanaf 1
juli 2018 gaan we alvast
‘proefdraaien’). In totaal
Stadskantoor
organiseren
inloopbijeenkomsten
waarbij
14 novemberwij elf Inloopbijeenkomst
voor
alle dorpen en wijken
aan de beurt komen.
belangstellenden
over de
werkzaamheden aan de nieuwe
U kunt tijdens dezeaansluiting
avond vragen
stellen
op de
A58over
het nieuwe systeem19.30
en er -is21.00
gelegenheid
om mee
uur
te denken over de locaties
voor het plaatsen van
Stadskantoor
extra
ondergrondseWethoudersspreekuur
voorzieningen voor kunststof
17 november
voor
en drankenkartons.inwoners en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Woensdag 7 maartOrganisatie > Spreekuur
Inwoners van Kloetinge,
en
18.30 Oostmolenpark
- 19.30 uur
Riethoek zijn van harte
welkom tussen 19.00 en
Stadskantoor
20.00
in Het Geerteshuis
in Kloetinge.
17 november
Hamerraad
en Commissie,
zie voor agenda www.goes.nl >
Donderdag 8 maart
Bestuur en Organisatie >
Inwoners van GoesVergaderschema
Zuid en Overzuid zijn van
harte welkom tussen
19.00
19.30
uuren 20.00 uur in Buurthuis De Pit in Goes-Zuid.
Stadskantoor

Woensdag
14 maart
Voor evenementen
zie www.goesisgoes.nl

Inwoners van Wilhelminadorp en Kattendijke zijn
van
welkom tussen 19.00 en 20.00 uur in
Geenharte
collegespreekuur
Dorpshuis
Het Wilhelminahuis
op donderdag
10 november in Wilhelminadorp.
Het collegespreekuur van 10 november komt in

verband met behandeling van de begroting te verMaandag
maart
vallen. Het19
eerstvolgende
spreekuur is donderdag
Inwoners
van om
’s-Heer
Arendskerke,
Eindewege
17 november
18.30
uur.
en Lewedorp noord zijn van harte welkom tussen
19.00
en 20.00 uur in Dorpshuis Heer Arendhuis
Gehandicaptenparkeerplaats
in
s ‘Heer-Arendskerke.
Burgemeester
en wethouders hebben besloten een
Voor
meer informatie zie www.goes.nl/afval.
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in

Extra
koopzondagen
de buurt
van of aan: 2018

- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemDe
Winkeltijdenverordening
Goes biedt de mogeber
2016)
lijkheid per jaar maximaal vier zon- en feestdagen
per gebied aan te wijzen voor winkelopenstelling. Tevens bestaat de mogelijkheid om bij een
speciaal evenement eveneens een koopzondag te
houden, met een maximum van vier. Voor het jaar
2018 zijn 4 extra koopzondagen aangewezen bij
een speciaal evenement.

Geheel Goes en de Marconiboulevard
-

25 maart
30 september
28 oktober
25 november

Vriendinnendag)
(Goes Modestad)
(Halloween)
(Werkpaleis van Sinterklaas)

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending
8(zie
en vermelde
15 maart	
Wethoudersspreekuur
voor
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 Zeeland12
maart 	
Verkiezingsdialoog
West-Brabant,
Team
Bestuursrecht, Postbus
19.30verzoeken
- 22.00 uureen voorlopige
90006, 4800 PA Breda,
Bibliotheek
voorziening te treffen,
indien onverwijlde spoed,
		
Oostwal
34 Goes
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
15
	
Debatraad,
zie voor
agenda
eenmaart
dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
Verstrekken persoonsgegevens
19.30
uur (de officiële
In de basisregistratie
personen
benaming voor deStadskantoor
Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
van alle
inwoners van
Goes. Het gaat hierbij om
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
Wet
geluidhinder
huwelijk,
nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
De
van Infrastructuur
en Wateraanstaatssecretaris
overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
staat
maakt bekendinstellingen,
dat zij bij besluit
van 22
maatschappelijke
voor zover
dat
februari
2018,iskenmerk
noodzakelijk
voor hunIenM/BSK-2018/35087,
wettelijke taken. Deze
met
toepassing
van artikel
90, tweede,
instellingen
baseren
beslissingen
vaakderde
directen
op
vierde
lid,basisregistratie
van de Wet geluidhinder,
de ten hoogde uit de
verkregen informatie.
ste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting
heeft
vastgesteld die de gevels
woningen geleDe gegevensverstrekking
voor van
publiekrechtelijke
gen
aan de wegen
Nieuwe
Rijksweg,
doeleinden
kunt u‘Arendstraat,
niet voorkomen;
dit is
verplicht
Willem
Barentszstraat,
M.A. de Ruijterlaan
en
voorgeschreven.
Soms kunnen
echter ook anderen
Spanjaardstraat’
in de gemeente
verzoeken beschikbare
gegevensGoes,
uit devanwege
basisregisde
wegen
‘Nieuwe Rijksweg,
Van
Hertumweg
en
tratie
te verstrekken.
Hiervoor
kunt
u geheimhouM.A.
mogen
ondervinden.
ding de
vanRuijterlaan’
uw gegevens
verzoeken.
Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
Met
toepassing
van artikel
vijfde lid, van
curator
of advocaat
die een90,
dagvaarding
aande
uw
Wet
geluidhinder
heeft de
zij stichting
bij voornoemd
besluit
adres
wil uitbrengen),
interkerkelijke
tevens
de maatregelen
strekken
ledenadministratie
(dievastgesteld
in beginseldie
voor
alle
tot
het terugbrengen van
de geluidsbelasting,
kerkgenootschappen
in Nederland
zorgdraagt
vanwege
de wegen ‘Nieuwe Rijksweg,
Vanderden
voor de ledenadministratie)
en aan vrije
Hertumweg
en M.A.instellingen,
de Ruijterlaan’,
(niet commerciële
zoalsbinnen
sport de
en
woningen
voor zover niet
wordt voldaan aan de in
muziekverenigingen
of particulieren).
artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder
genoemde
binnenwaarde
van 45 dB(A).
Bij de gemeente
kunt u schriftelijk
verzoeken
om aan die instellingen geen gegevens over
Het
en de daaraan
grondslagHierliggende
u uitbesluit
de basisregistratie
teten
verstrekken.
stukken
metformulieren
ingang van beschikbaar.
donderdag 8 maart
voor zijnliggen
speciale
2018
gedurende
de bezwaartermijn
ter inzage bij:
Deze kunt
u via DigiD
invullen op www.goes.
•	
het Stadskantoor te Goes gedurende
kantoornl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
uren; bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
opvragen
•	
het de
Bureau
Sanering
Verkeerslawaai
(SteinNadat
gemeente
uw verzoek
heeft verwerkt
hagenseweg
2d te Woerden) gedurende
ontvangt
u een bevestiging.
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht
dezeaan
laatste
gebruik
willen
Wiltu uvan
weten
wie mogelijkheid
in het afgelopen
jaar uw
makenzijn
dient
u voorafdan
telefonisch
contact op te
gegevens
verstrekt,
kunt u daarvan
nemen met
hetoverzicht
Bureau Sanering
(schriftelijk)
een
opvragenVerkeerslabij de
waai (0348
- 487
450).weken krijgt u dat overgemeente.
Binnen
enkele
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken
woningen
met dedat
daarbij
vastgestelde
hoogste
Het is belangrijk
de gegevens
in deten
basistoelaatbare
waarde
van de zijn.
geluidsbelasting.
registratie juist
en actueel
Twijfelt u of uw
Tegen
genoemd
besluit
kunnen
belanghebbenden
gegevens
kloppen?
Neem
dan contact
op met
een
bezwaarschrift
indienen.Over
De termijn
vooren
de afdeling
Publiekszaken.
uw rechten
het
indienen
van
een bezwaarschrift
plichten
die te
maken
hebben met debedraagt,
basisregisop
grond
vanfolder
artikel
6:7 van de Algemene
wet
tratie
is een
beschikbaar.
Deze folder
kunt u
bestuursrecht,
weken.Publiekszaken.
Deze termijn vangt aan
opvragen bij dezes
afdeling
met ingang van de dag na die waarop het besluit
door middel van publicatie bekend is gemaakt.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur
en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97, 3440 AB Woerden
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
bevat ten minste de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.

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

01-03-2018
01-03-2018

OMG-2018-0148
OMG-2018-0146

02-03-2018

OMG-2018-0149

Elvis Presleylaan 10 te Goes
het bouwen van een kapschuur
Hudsonweg te Goes	het bouwen van een bedrijfshal met
kantoor
Beethovenlaan 10 te Goes	het bouwen van 32
zorgappartementen

28-02-2018 OMG-2018-0143 ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat, het vernieuwen van een
			
Ossenhoofdstraat en
drinkwatertransportleiding en het
Omgevingsvergunningen
			
Nieuwstraat te Goes
aanpassen van het elektriciteitsnet
28-02-2018
OMG-2018-0144 De Graaffstraat 63 en 65 te Goes	het samenvoegen van de woningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunNa
eenhebben
afspraak
met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
ning
ontvangen:
u de aanvragen inzien.

datum
zaaknummer
locatie
Verleende
ontvangstomgevingsvergunningen (regulier)

omschrijving

Burgemeester
wethouders makenKarrelanden
bekend dat zij
toepassing vanhet
debouwen
regulierevan
voorbereidingsproce31-10-2016 enOMG-2016-0610
te na
Goes
een vrijstaande
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
woning
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
verzending
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
1-3-2018
OMG-2018-0088 Van Dusseldorpstraat te Goes	het
rooien van een monumentale
de schuur
plataan
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
1-3-2018
OMG-2018-0005 Evertsenstraat 13 te Goes
het
plaatsen van een schutting
reclame
Tegen
een verleende
vergunning
kunnen heeft
belanghebbenden
binnen
zes weken
dag van kan
verzending
De publicatie
van ontvangen
aanvragen
een informatief
karakter.
Tegenna
eendeaanvraag
geen
(zie
vermelde
datum)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
bezwaar
worden
gemaakt.
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
die
bezwaaromgevingsvergunningen
heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Verleende
Bestuursrecht,
Postbus
90006,maken
4800 PA
Breda,
verzoeken
een voorlopige
te treffen, indien
Burgemeester en
wethouders
bekend
dat
zij na toepassing
van devoorziening
reguliere voorbereidingsproceonverwijlde
spoed,omgevingsvergunningen
gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
dure de volgende
hebben verleend:
verschuldigd.

datum
zaaknummer
Verlenging
verzendingbeslistermijnen

locatie

omschrijving

Burgemeester
wethouders makenNoorddijk
bekend dat
op devan
volgende
aanvragen
31-10-2016 enOMG-2016-0529
20zij de termijn om te beslissen
het realiseren
een verbouwing
om een omgevingsvergunning met ten
hoogste zes weken hebben verlengd:
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
bestaand bedrijfspand
			
beslisdatum
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
OMG-2017-0711
Hilleweg te Goes
het bouwen
van zes
9-4-2018
perronmeubilair
		
2/1
kapwoningen
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te
Goes
het rooien van 4 waardevolle eiken
OMG-2018-0006
Lange Vorststraat
102 te Goes
restylen
de van een11-4-2018
4-11-2016
OMG-2016-0540
Duvensteijn14
en 14A het
te Goes
hetvan
bouwen
2^1 kapwoning
		
voorgevel
OMG-2017-0648
Ravelijn de
Groenebelanghebbenden
Jager 2
het
bouwen
een na de dag
9-4-2018
Tegen een verleende vergunning
kunnen
binnen
zesvan
weken
van verzending
te gemotiveerd
Goes
vlonder
hekwerk aan
(zie vermelde datum) een
bezwaarschrift indienen
bijmet
burgemeester
en wethouders. Het
		
bestaande
schuur
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

Door
burgemeester
en 90006,
wethouders
vergunningen
en ontheffingen
Bestuursrecht,
Postbus
4800verleende
PA Breda, verzoeken
een voorlopige
voorziening te treffen, indien

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij dedat
volgende
en ontheffingen
hebben
onverwijlde spoed,
gelet op de
betrokken
belangen,
vereist.vergunningen
Voor een dergelijk
verzoek is griffierecht
verleend:
verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Inzage aangevraagde
en verleende
vergunningen
verzending
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt

27-2-2018
IJsbaan John
Lennonlaan
standplaats voor de verkoop van
u de aanvragenSTP-2018-114
en verleende vergunningen
inzien.
			
Goes Zuid te Goes	friet, snacks, soep, warme choco en
fris van 27 februari 2018 tot 1 april
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
2018 wanneer
er geschaatst
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen
van J.L.kan
Aers
worden
devoor
vorstperiode
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft
eentijdens
melding
het realiseren

van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon-

Door
deRUD
burgemeester
verleende vergunningen
en ontheffingen
nen bij
Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51204428.
De melding is geregistreerd onder nummer
De
burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
M-ACT162556.

datum
zaaknummer
locatie
Door burgemeester
en wethouders
verleende vergunningen en omschrijving
ontheffingen
verzending
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
27-2-2018
verleend:

DHW_O-2018-048 Poelbos Goes	ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het 3D
Boogschiet
toernooi op 22 juli 2018
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
27-2-2018
Plein en (kunst)grasveld
een evenementenvergunning voor
verzending EVG-2018-087
			
‘s-Heer Hendrikskinderen	
een
Rommelmarkt
t.b.v.
Terre des
7-11-2016
OOW-2016-403 teRaadhuisstraat
7
het plaatsen
van een
container
Hommes
op 26 mei
2018
’s Heer Arendskerke
van 1 november
2016
27-2-2018
EVG-2018-043
Bleekveld te Goes	een
voor
tot 1evenementenvergunning
november 2017
een
Llife style
op 24 maart,
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
tot markt
12 november
2016
29
september
en 8van
december
2018
voor
het plaatsen
een schaftkeet
28-2-2018
EVG-2017-540
rondom
de Stenen
Brug te Goes	een
evenementenvergunning
voor
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade
34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur in verband
Koningsdag
op 27feest
april 2018 voor
met een besloten
vrijimarkt,
bootjes,
demo’s en straatop 19 november
2016
festival
1-3-2018
EVG-2018-002
Markt te Goes	
Door de burgemeester
verleendeGrote
vergunningen
en ontheffingeneen evenementenvergunning voor
Vriendinnendag op 25 maart 2018
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
5-3-2018
DHW_O-2018-113 Rimmelandstraat 3-9 te Goes	ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
vrijmarkt op Koningsdag 2018 op
verzending
27 april 2018
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol5-3-2018
EVG-2018-015
Wolfertsplein, Burgemeester
een evenementenvergunning voor
houdende dranken tijdens de Life			
C Koertstraat, van der BaanKoningsdag op 27 april 2018
style markt op 12 november 2016
			
straat en Oostkerkestraat te
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
			
Wolphaartsdijk
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
5-3-2018
EVG-2018-112
Rimmelandstraat te Goes	een evenementenvergunning voor
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Vrijmarkt en spelletjes tijdens
dit evenement.
Koningsdag op 27 april 2018

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
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/burvan 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.
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
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
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
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

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

