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Volg de uitslag in het verkiezingscafé!

Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes
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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
Datum
Activiteit

21
10 maart	Verkiezingscafé
november
Begrotingsraad voor Begroting
Welkom
21:00 uur
2017 zievanaf
voor agenda
Stadskantoor
www.goes.nl > Bestuur en
		
(ingang
Hollandiaplein)
Organisatie
> Vergaderschema
22 maart	Wethoudersspreekuur
voor
15.00 uur
inwoners
en ondernemers,
Stadskantoor
zie
www.goes.nl > Bestuur
14 november
Inloopbijeenkomst
voor en
Organisatie
> Spreekuur
belangstellenden
over de
		
18.30
- 19.30 uuraan de nieuwe
werkzaamheden
		
Stadskantoor
aansluiting op de A58
22 maart	Duidingsraad
19.30 - 21.00 (bespreken
uur
verkiezingsuitslag)
Stadskantoor
19:30
uur
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
		
Stadskantoor
inwoners en ondernemers,
27 maart
Afscheid
raadsleden
zie www.goes.nl
> Bestuur en
		
19:30
uur > Spreekuur
Organisatie
		
Stadskantoor
18.30 - 19.30 uur
29 maart
Installatie
raadsleden
Stadskantoor
		
19:30
uur en Commissie,
17 november
Hamerraad
		
Stadskantoor
zie voor agenda www.goes.nl >
29 maart	Inloopavond
over subsidieregeBestuur en Organisatie
>
ling
Provinciale Impuls Wonen
Vergaderschema
en
verbouwingsleningen
19.30
uur
		
18:00
- 20:00 uur
Stadskantoor
		
Hal van het Stadskantoor

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenOp
21 na
maart
is het
restaurant
denwoensdagavond
binnen zes weken
de dag
van
verzending
van
Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan
(zie het
vermelde
datum)aan
een de
gemotiveerd
bezwaaromgetoverd
tot een
verkiezingscafé.
Alle
schrift indienen
bij gezellig
burgemeester
en wethouders.
uitslagen
van van
de 22
stembureaus
komen
hier
Het indienen
een
bezwaarschrift
schorst
binnen
en worden
volgorde
de werking
van hetop
besluit
niet.van
Welbinnenkomst
kan een
bekend
gemaakt. De
om de
belanghebbende
diestembureaus
bezwaar heeftsluiten
gemaakt,
21.00
uur. De stemmenvan
worden
handmatig
geteld
voorzieningenrechter
de Rechtbank
Zeelanden
daarom verwachten
we de eerste uitslagen
West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
rond
22.00
uur.
90006,
4800
PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
Ongetwijfeld
zullen veel
kandidaten
de Voor
gelet op de betrokken
belangen,
dat van
vereist.
Goese
politieke
partijen
zijn.
Via
een dergelijk
verzoek
is aanwezig
griffierecht
verschuldigd.
televisieschermen zijn de landelijke en Zeeuwse
uitslagen
te volgen.
U bent van harte welkom in
Verstrekken
persoonsgegevens
het
Verkiezingscafé
inpersonen
het Stadskantoor
(ingang
In de
basisregistratie
(de officiële
Hollandiaplein)!
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Presentator
van deze
Helge
van alle inwoners
vanavond
Goes.isHet
gaatPrinsen.
hierbij om
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
Gemeentelijke
diensten
gesloten en
gewijgegevens worden
vaak automatisch
verstrekt
zigde
ophaaldagen GFT, restafval
papier
aan overheidsinstellingen
en enkeleen
bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
In
verband met
paasdagen
zijn detaken.
gemeentenoodzakelijk
is de
voor
hun wettelijke
Deze
lijke
dienstenbaseren
geslotenbeslissingen
op Goede Vrijdag
30 maart
instellingen
vaak direct
op
en
paasdag 2 april.
Bij calamiteiten
buiten
de tweede
uit de basisregistratie
verkregen
informatie.
kantooruren kunt u bellen met 06 - 53 29 81 41.
Op
Vrijdag wordt het
restafval
gewoon
De Goede
gegevensverstrekking
voor
publiekrechtelijke
opgehaald.
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
GFT
Afval, beschikbare
2e paasdag gegevens uit de basisregisverzoeken
Maandag
2 april wordt
er geen kunt
GFT afval
opgetratie te verstrekken.
Hiervoor
u geheimhouhaald
in Goes
West, Goese
Schans,Het
Goese
ding van
uw gegevens
verzoeken.
gaatSas,
dan
Wilhelminadorp,
Kattendijke,
Goese
Meer,
Wolpom verstrekking aan
verplichte
derden
(zoals
een
haartsdijk,
Oud Sabbinge,
curator of advocaat
die eenverzamelcontainers
dagvaarding aan uw
Hoogbouw
en het Buitengebied
(Monnikendijk
adres wil uitbrengen),
de stichting
interkerkelijke
e.o.).
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
De
gewijzigde ophaaldagen
zijn: Goes
West, Goese
kerkgenootschappen
in Nederland
zorgdraagt
Schans,
Goese Sas en verzamel
hoogvoor de ledenadministratie)
en containers
aan vrije derden
bouw,
dinsdag 3 april.
(niet commerciële
instellingen, zoals sport en
Wolphaartsdijk
en Oud
woensdag 4
muziekverenigingen
of Sabbinge,
particulieren).
april.
Wilhelminadorp,
Kattendijke,
Goeseverzoeken
Meer en het
Bij de gemeente kunt
u schriftelijk
buitengebied
(Monnikendijk
donderdag
om aan die instellingen
geene.o.),
gegevens
over 5
april.
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Papier,
2e upaasdag
Deze kunt
via DigiD invullen op www.goes.
Maandag
2 april wordt er geen papier
opgehaald
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
in
Goes Polder
Goese Polder
5 en Goese
opvragen
bij de1,afdeling
Publiekszaken
14Polder
0113.
2.
Dit wordt
dinsdagavond
3 april
vanaf
18:00
Nadat
de gemeente
uw verzoek
heeft
verwerkt
uur.
ontvangt u een bevestiging.

Geen collegespreekuur
op donderdag 10 november
Omgevingsvergunningen
Het collegespreekuur van 10 november komt in

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te verAanvragen
omgevingsvergunning
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende
spreekuur is donderdag
Burgemeester
en wethouders
aanvragen
om een omgevingsvergunzicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17 november om
18.30 uur. maken bekend dat zij de volgende
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
een
aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
omschrijving
gegevens kloppen?
Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
12-03-2018
Heulmeetken te Goes	
bouwen
van 3met
vrijstaande
plichten die tehet
maken
hebben
de basisregisde buurt van ofOMG-2018-0173
aan:
woningen
tratie is een folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem13-03-2018
OMG-2018-0175 Repelweg te Goes	
hetafdeling
vervangen
van het bestaande
opvragen bij de
Publiekszaken.
ber 2016)
hekwerk
13-03-2018 OMG-2018-0181 Grote Kade 34 te Goes	het tijdelijk plaatsen van terrasschermen
14-03-2018 OMG-2018-0180 Grote Kade 2 te Goes	het wijzigen van de bestemming van
het pand
15-03-2018 OMG-2018-0177 Oostmolenweg 81 te Kloetinge	het brandveilig gebruik van het
tijdelijk schoolgebouw
16-03-2018 OMG-2018-0183 Goese Diep te Goes	het plaatsen van een zwaluwtil midi
16-03-2018 OMG-2018-0182 Nieuwe Rijksweg 17
het verbouwen en uitbreiden van
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
het pand
16-03-2018 OMG-2018-0184 Zaagmolenstraat 30 te Goes	het uitbreiden van de woning en
bouwen van een schuur
Burgemeester en wethouders hebben besloten een

datum
zaaknummer te reserveren
locatie op het
gehandicaptenparkeerplaats
ontvangst
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in

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

12-3-2018

OMG-2017-0708

13-3-2018

OMG-2017-0745

Oostmolenweg 81 te Kloetinge	het tijdelijk plaatsen van
4 schoollokalen
Weeldijk te Wolphaarstdijk
het reconstrueren van de weg

Omgevingsvergunningen
datum
zaaknummer
locatie
verzending
Aanvragen omgevingsvergunning

omschrijving

14-3-2018
OMG-2018-0046
Broodkist
te zij
Goes	
het bouwen
vanomgevingsverguneen woning met
Burgemeester en
wethouders maken
bekend 7dat
de volgende aanvragen
om een
garage
ning hebben ontvangen:
14-3-2018
OMG-2018-0066 Duvensteijn 15 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
15-3-2018
OMG-2018-0095 Marquesweg 4 te Goes	het tijdelijk plaatsen van een miniontvangst
windmolen
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwenmet
vanonderconstructie
een vrijstaande
15-3-2018
OMG-2017-0658 Oostmolenweg 79 te Kloetinge	het
verbouwen en uitbreiden van
woning
kinderen jeugdkliniek
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig
gebruikIthaka
van
15-3-2018
OMG-2018-0157 Lange
Achterweg/
het
realiseren
een inrit
te Kloetinge
gebouw
40 navan
herinrichting
			
04-11-2016 OMG-2016-0622 Vermetstraat
Proeftuin 7 te24Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
			
te ‘s-Heer Arendskerke
de schuur
16-3-2018
Cort van
Lindenstraat het realiseren
voetbalkooi
04-11-2016 OMG-2018-0060
OMG-2016-0621 nabij
Scottweg
12 teder
Goes
vervangenvan
vaneen
bestaande
			
te Goes
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
locatie
omschrijving
Omgevingsvergunning
beperkte milieutoets voor Nathan Projects B.V.
verzending

Burgemeester
wethouders van Goes
maken bekend
dat zij aan Nathan
Projects B.V.
omgevingsver31-10-2016 enOMG-2016-0529
Noorddijk
20
het realiseren
van33
een
verbouwing
gunningen beperkte milieutoets hebben
verleend voor de adressen: en uitbreiding van de woning
te Wolphaartsdijk
Jagertje
1, 3, 5, 7,
9, 11,13 en 15 Klein Frankrijk 7A te Goes
31-10-2016
OMG-2016-0560
het wijzigen van de gevels van
Negen Gemeten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,bestaand
21 en 23bedrijfspand
Acht
Gemeten 2,OMG-2016-0508
4, 6, 8, 10 en 12, teStationsplein
Goes.
31-10-2016
1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
De
vergunning kan
worden ingezien van
tot en
met 28 april 2018
bij de publieksbalie
van
de gemeenteeiken
4-11-2016
OMG-2016-0537
Dusseldorpstraat
te Goes
het rooien van
4 waardevolle
Terneuzen,
1 in Terneuzen
van maandag
tot en
met vrijdag
van 12.00
uur en/of
4-11-2016 Stadhuisplein
OMG-2016-0540
Duvensteijn14
en 14A
te Goes
het bouwen
vantot
een16.30
2^1 kapwoning
gedurende openingstijden in het Stadskantoor van Goes, op werkdagen gedurende openingstijden.

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Belanghebbenden
kunnen
tot en met 28bezwaarschrift
april 2018 tegen
dit besluit
schriftelijk bezwaar
maken bijHet
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
indienen
bij burgemeester
en wethouders.
gemeente
Hetbezwaarschrift
bezwaarschriftschorst
moet uw
en van
adres
duidelijk
maken
welk besluit
indienen Goes.
van een
de naam
werking
hetbevatten,
besluit niet.
Wel kan
een tegen
belanghebbende
udie
bezwaar
maakt
gemotiveerd,
gedateerd en ondertekend
Alleen Zeeland-West-Brabant,
zij die een bezwaarschrift
bezwaar
heeften
gemaakt,
de voorzieningenrechter
van de zijn.
Rechtbank
Team
hebben
ingediend
kunnen
om een
voorlopige
voorziening
U richt het
verzoek aan
de voorzieninBestuursrecht,
Postbus
90006,
4800
PA Breda,
verzoekenvragen.
een voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
genrechter
van
de rechtbank
Zeeland-West
Brabant, locatie
Breda,
team
bestuursrecht,
Postbus
90006,
onverwijlde
spoed,
gelet op de
betrokken belangen,
dat vereist.
Voor
een
dergelijk verzoek
is griffierecht
4800
PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. Voor nadere informatie
verschuldigd.
kunt u zich wenden tot de heer T. Mattheij van RUD Zeeland, tel. (06) 512 080 96 of (0115) 745 100.
Het
besluit
staat geregistreerd
onder devergunningen
zaaknummers W-AOV170694 en W-AOV180024 tot en met
Inzage
aangevraagde
en verleende
W-AOV180055.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Verleende omgevingsvergunning Bleekveld 5 te Goes
Burgemeester
wethouders
maken
bekend
zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef
Meldingen openbasis
van artikel
8.40
Wet dat
milieubeheer

en
a, onder 3°,
vanisde
Wet
algemene
bepalingen
(Wabo),ontvangen
een omgevingsvergunOponder
29 september
2016
een
melding
in het
kader vanomgevingsrecht
het Activiteitenbesluit
van J.L. Aers
ning
voor hetaan
bouwen
Orangerie
BleekHet
opbetreft
het perceel
Bleekveld
5 tehet
Goes.
De
& Zn.hebben
voor deverleend
locatie gelegen
Kleinvan
Frankrijk
31 indeGoes.
een melding
voor
realiseren
beschikking
is voorbereid
met toepassing
van paragraaf
3.3bestaat
van dekunnen
Wabo en
gewijzigd ten
opzichte
van
van een onbemand
tankstation.
Indien daaraan
behoefte
inlichtingen
worden
ingewonhet
wat betreft
het verbinden
voorschriften
aan de
vergunning omtrent
het
nenontwerp
bij RUDvoor
Zeeland,
telefoonnummer
+31van
(0)6enkele
51204428.
De melding
is geregistreerd
onder nummer
voorkomen
van geluidhinder.
M-ACT162556.
Met
ingang
van 22 maart
2018 ligt de verleende
met de daarop betrekking hebDoor
burgemeester
en wethouders
verleendeomgevingsvergunning,
vergunningen en ontheffingen
bende
stukken,en
gedurende
zes maken
weken bekend
ter inzage.
kuntvergunningen
u een telefonische
afspraak maken
Burgemeester
wethouders
datVoor
zij deinzage
volgende
en ontheffingen
hebben
met
de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 24 97 00. Tevens zijn de stukverleend:
ken digitaal te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.
OVGC08-VG99.
Tegen
de verleende omgevingsvergunning
kan gedurende
de termijn van terinzagelegdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ging
gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
verzending
Postbus
90006, OOW-2016-403
4800 PA Breda, door:
7-11-2016
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
•	een belanghebbende die een zienswijze
voren heeft gebrachtvan
over1 de
ontwerpbeschikking;
’s Heer naar
Arendskerke
november
2016
•	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij geen2017
zienswijze naar
tot 1 november
voren heeft gebracht
over de ontwerpbeschikking;
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
•	een belanghebbende wiens beroep zich richt tegen de wijziging van
dehet
beschikking
ten opzichte
van
voor
plaatsen van
een schaftkeet
het ontwerp.AFW-2016-429
4-11-2016
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband

met een besloten feest
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag naop
afloop
van de beroepstermijn.
Het
19 november
2016
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
beroep
heeft
ingesteld, deverleende
voorzieningenrechter
van en
de rechtbank
verzoeken een voorlopige voorziening
Door de
burgemeester
vergunningen
ontheffingen
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
Meldingen
verzendingop basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

omschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholalgemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
houdende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
ontvangst
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
24-1-2018
M-ACT180058
Dirk Dronkersweg 7 te Goes	in- en verkoop van, en het uitvoeren
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
van onderhoud aan auto’s
dit evenement.
30-1-2018
M-ACT180065
het bouwplan ‘The Boatshed’ het starten van een bedrijf voor de
			
te Goes	opslag van boten, bemand afleveren
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van brandstoffen aan boten en het
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burverhuren van bedrijfsunits
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
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
via info@rud-zeeland.nl.

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 21 maart 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Melding van Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

Op 8 maart 2018 zijn meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van Koninklijke
Maatschap De Wilhelminapolder voor onderstaande locaties:

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

Nr. Straatnaam
Kadastrale aanduiding
				

Aard
meststof

datum
verzending

zaaknummer

1
2

Champost
Vaste
rundveemest
Vaste
rundveemest
Vaste
rundveemest
Champost

600
400

M-ACT180151
M-ACT180139

12-3-2018

EVG-2018-083

500

M-ACT180152

500

M-ACT180153

550

M-ACT180154

Champost

550

M-ACT180155

Champost

300

M-ACT180156

Vaste
300
rundveemest
Champost
500

M-ACT180157

Champost
Champost

500
600

M-ACT180159
M-ACT180160

Champost
Champost
Champost
Champost
Champost
Champost

550
550
400
400
600
600

M-ACT180161
M-ACT180162
M-ACT180163
M-ACT180164
M-ACT180165
M-ACT180166

Katseveer, Wilhelminadorp Gem. Goes, sectie AC nr. 359
Blauwewijkweg,
Gem. Goes, sectie AC nr. 245
Wolphaartsdijk		
3 Langeweg, Wilhelminadorp Gem. Goes, sectie AC nr. 230
				
4 Langeweg, Wilhelminadorp Gem. Goes, sectie AC nr. 230
				
5 Perponcherpolderweg,
Gem. Goes, sectie G nr. 519
Wolphaartsdijk
6 Perponcherpolderweg,
Gem. Goes, sectie G nr. 519
Wolphaartsdijk
7 Zuiderlandweg,
Gem. Goes, sectie AE nr. 800
Wolphaartsdijk
8 Kooiweg, Wilhelminadorp
Gem. Goes, sectie AB nr. 715
				
9 Slurfseweg,
Gem. Goes, sectie AB nr. 991
Wilhelminadorp
10 Slurfseweg, Wilhelminadorp Gem. Goes, sectie AB nr. 991
11 Kattendijkseweg,
Gem. Goes, sectie AB nr. 199
Wilhelminadorp
12 Rodewijk, Wolphaartsdijk
Gem. Goes, sectie AC nr. 444
13 Rodewijk, Wolphaartsdijk
Gem. Goes, sectie AC nr. 444
14 Rodewijk, Wolphaartsdijk
Gem. Goes, sectie AC nr. 444
15 Rodewijk, Wolphaartsdijk
Gem. Goes, sectie AC nr. 444
16 Slurfseweg, Wilhelminadorp Gem. Goes, sectie AC nr. 418
17 Slurfseweg, Wilhelminadorp Gem. Goes, sectie AC nr. 418

Hoeveelheid Kenmerk
(ton)
melding

M-ACT180158

De meldingen hebben betrekking op de opslag van vaste dierlijke meststoffen. Indien daaraan behoefte
bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204632.

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

omschrijving

13-3-2018
OOW-2018-139
Bergweg 43A te Goes
het plaatsen van grond- en
				
afvalcontainers van 16 maart t/m
				
16 september 2018
15-3-2018
OOW-2018-160
Korte Vorststraat 4 te Goes
het plaatsen van een steiger
				
van 21 t/m 30 maart 2018
15-3-2018
OOW-2018-147
Meidoornstraat 11 te Goes	het plaatsen van een container voor
de afvoer van tuinbestrating van 19
t/m 26 april 2018
16-3-2018
GHO-2018-162
Gemeente Goes	ontheffing voor rijden met geluidswagen op 21 maart 2018
16-3-2018
KBO-2018-161
Kloetinge	het organiseren van een bingo
tijdens Koningsdag 2018

locatie

omschrijving

Grote Markt 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
de Grand Opening op 7 april 2018
12-3-2018
EVG-2018-124
Geertesplein, Marktveld en
een evenementenvergunning voor
			
Lewestraat te Kloetinge
Koningsdag op 27 april 2018
13-3-2018
EVG-2018-093
Gemeente Goes	een evenementenvergunning voor
CIOS Paasloop op 10 april 2018
13-3-2018
DHW_O-2018-039 Grote Markt 1 te Goes	ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de
opening van de winkel
op 7 april 2018
13-3-2018
DHW_O-2018-094 Grote of Maria Magdalena Kerk ontheffing schenken zwak-alcohol			
aan de Singelstraat te Goes	houdende dranken tijdens en na
afloop van het Zeeuws Vocaal
Ensemble
13-3-2018
DHW_O-2018-137 Grote Markt 28 te Goes	ontheffing schenken zwak-alcoholtijdens Vriendinnendag
13-3-2018
DHW_O-2018-125 Geertesplein te Kloetinge	ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens
Koningsdag op 27 april 2018
13-3-2018
EVG-2018-059
Grote Markt te Goes
een evenementenvergunning voor
				het Vegenement Zeeland
op 29 april 2018
14-3-2018
EVG-2018-109
start en finish Nieuwe rijksweg een evenementenvergunning voor
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
de wielerronde van Goes
				
op 26 mei 2018
14-3-2018
EVG-2018-131
Hollandse Hoevegebied te Goes	een evenementenvergunning
voor Hollandse Hoevedag
op 26 mei 2018
16-3-2018
EVG-2018-123
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
een demonstratie rolstoelhockey,
rolstoeldansen en tafeltennis op 16
juni 2018
16-3-2018
EXH-2018-121
Magdalenastraat 4 te Goes	een exploitatievergunning voor
horecabedrijf Bij Tessa
16-3-2018
EXH-2017-495
Grote Kade 34 te Goes	een exploitatievergunning horecabedrijf voor restaurant Hector
16-3-2018
DHW_V-2017-525 Grote Kade 34 te Goes	een drank- en horecavergunning
voor horecabedrijf restaurant Hector
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

