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AgendaGoes
Spreekuur
wethouders vervalt
Datum
Activiteit

Het
wethoudersspreekuur
van donderdag
5 april
10 november
Begrotingsraad
voor Begroting
vervalt. Het eerstvolgende
is op donder2017 ziespreekuur
voor agenda
dag 12 april.
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
Ontheffing incidentele
festiviteiten
Stadskantoor
(twaalfdagenregeling)
voor het geluid
14 november
Inloopbijeenkomst
voor
belangstellenden over de
Voor bedrijven waarbij
het Activiteitenbesluit
van
werkzaamheden
aan de nieuwe
de Wet milieubeheer
van toepassing
is er een
aansluiting
op de is,
A58
mogelijkheid ontheffing
krijgenuur
van de geluids19.30te
- 21.00
voorschriften gedurende
12 keer per jaar. Hierbij
Stadskantoor
moet
door het bedrijf
gezorgd worden dat voor
er geen
17 november
Wethoudersspreekuur
overmatige hinder inwoners
ontstaat. en ondernemers,

zie www.goes.nl > Bestuur en
De volgende melding
is binnengekomen:
Organisatie
> Spreekuur

Brasserie D’Anvers18.30 - 19.30 uur

Magdalenastraat 7Stadskantoor
te Goes:
13-4-2018
van 21.00
- 00.45 uur.
17 november
Hamerraad
en Commissie,

zie voor agenda www.goes.nl >
Café The New InnBestuur en Organisatie >
Kreukelmarkt 1 te Goes:
Vergaderschema
27-4-2018 van 15.00
– 02.00
19.30
uur uur.
Stadskantoor
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)

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben5den
april
Hamerraad/raadscomissie
binnen zes weken
na de dag van verzending
		
19.30
(zie vermelde datum)
eenuur
gemotiveerd bezwaar		
schrift indienen bijStadskantoor
burgemeester en wethouders.
16
Meedenkavond
Hetapril
indienen van een
bezwaarschrift schorst
		
de werking van hetGroenbeheerplan
besluit niet. Wel kan een
		
19:15
- 21:15
uurgemaakt, de
belanghebbende die
bezwaar
heeft
		
Hal van
van de
hetRechtbank
Stadskantoor
voorzieningenrechter
ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
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.

Meedenkavond Groenbeheerplan
Verstrekken persoonsgegevens

De
gemeente
Goes nodigt
de inwoners
van harte
In de
basisregistratie
personen
(de officiële
uit
om met voor
mee te
over de
invulling van
benaming
dedenken
Nederlandse
bevolkingsadhet
Groenbeheerplan
tijdens een meedenkavond
ministratie)
zijn persoonsgegevens
opgenomen
op
16 april
van
19.15
21.15
uurom
in
vanmaandag
alle inwoners
van
Goes.
Hettot
gaat
hierbij
de
raadszaal
van het Stadskantoor.
zowel
uw adresgegevens,
als om gegevens over
Tijdens
deze
avond worden
de volgende
onderhuwelijk,
nationaliteit,
ouders
en kinderen.
Deze
werpen
besproken:
gegevens
worden vaak automatisch verstrekt
1.
en participatie
aanBewoners
overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
2.
Biodiversiteit eninstellingen,
ecologie voor zover dat
maatschappelijke
3.
Bomen is voor hun wettelijke taken. Deze
noodzakelijk
4.
Klimaatbestendige
toekomst vaak direct op
instellingen
baseren beslissingen
5.
Diversiteit
gemeentelijk
plantsoen
de uit
de basisregistratie
verkregen
informatie.

Agenda:
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke

19.15
uur - inloop
doeleinden
kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
19.30
uur - welkomstwoord
door
wethouder
Loes
voorgeschreven.
Soms kunnen
echter
ook anderen
Meeuwisse gegevens uit de basisregisverzoeken beschikbare
19.40
uur
- presentatie
door Joachim
tratie te
verstrekken.
Hiervoor
kunt uKoutstaal,
geheimhouGroen
ding van uwbeleidsmedewerker
gegevens verzoeken.
Het gaat dan
19.50
uur - plenair
een
aantal stellingen
bespreom verstrekking
aan
verplichte
derden (zoals
een
ken
curator of advocaat
die een dagvaarding aan uw
20.00
uuruitbrengen),
- pauze
adres wil
de stichting interkerkelijke
20.10
uur - in groepsverband
een aantal
ledenadministratie
(die in beginsel
voor vragen
alle
beantwoorden
kerkgenootschappen
in Nederland zorgdraagt
21.00
uur
- plenaire afsluiting
voor de
ledenadministratie)
en aan vrije derden
21.15
uur - einde instellingen, zoals sport en
(niet commerciële
muziekverenigingen of particulieren).
U kunt zich aanmelden voor vrijdag 13 april door
een
mail
te sturenkunt
naarucomstage@goes.nl
of te
Bij de
gemeente
schriftelijk verzoeken
bellen
249 850.
er meer
om aannaar
die (0113)
instellingen
geenZodra
gegevens
overaanmeldingen
zijn dan verwacht,
is het waarschijnu uit de basisregistratie
te verstrekken.
Hierlijk
er speciale
een tweede
avond georganiseerd
voordat
zijn
formulieren
beschikbaar.wordt.
Wij
informeren
Deze
kunt u viatijdig.
DigiD invullen op www.goes.

nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.
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.

datum
zaaknummer
locatie
Omgevingsvergunningen
ontvangst
27-03-2018
OMG-2018-0212 tussen Mannee en
Aanvragen omgevingsvergunning

omschrijving

het aanpassen van de watergang
			
debekend
Kattendijksedijk
Goes aanvragen om een omgevingsvergunBurgemeester en wethouders maken
dat zij de te
volgende
27-03-2018
OMG-2018-0209 Zwanenburg 4 te
het verbouwen van de garage tot
ning hebben ontvangen:
			
‘s-Heer Hendrikskinderen
showroom
28-03-2018
OMG-2018-0215
Middelburgsestraat
4 te Goes
het
verwijderen van een draagmuur
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
28-03-2018
OMG-2018-0213 Kattendijksedijk 19 te Goes
het plaatsen van vlaggenmasten
ontvangst
28-03-2018
het bouwen
31-10-2016 OMG-2018-0214
OMG-2016-0610 Duvensteijn
KarrelandenteteGoes
Goes
bouwen van
van een
een woning
vrijstaande
29-03-2018 OMG-2018-0218 Oude Rijksweg 85
het
handelen in strijd met het
woning
			
‘s-Heer
Arendskerke
bestemmingsplan
t.b.v. een
01-11-2016 OMG-2016-0619 teOude
Boomgaard
5
het brandveilig gebruik
vangarage
29-03-2018 OMG-2018-0217 Ketelkade
155 te Goes
het
plaatsen
van
een poort aan de
te Kloetinge
gebouw
40 na
herinrichting
				
van de
woning
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp zijkant
het bouwen
van
een overkapping aan
de schuur
Na
een afspraakOMG-2016-0621
met de afdeling Vergunningen
telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
04-11-2016
Scottweg 12enteHandhaving,
Goes
het vervangen
van bestaande
u de aanvragen inzien.
reclame

Aanvragen
omgevingsvergunning
(milieu)
De publicatie
van ontvangen aanvragen
heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
bezwaar worden
gemaakt.
ontvangst
13-2-2018
W-AOV180089Dulciaansingel 43 te Goes
het realiseren van gesloten bodemVerleende omgevingsvergunningen

		
00187850		
energiesysteem
Burgemeester en
wethouders maken bekend dat zij na toepassing van
de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de
Regionale
via telefoonnummer (0115) 745omschrijving
100 of via info@rud-zeeland.nl.
datum Uitvoeringsdienst
zaaknummerZeelandlocatie

verzending
Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
31-10-2016
OMG-2016-0529 Noorddijk
20

het realiseren van een verbouwing
Burgemeester en wethouders makentebekend
dat zij na toepassing vanendeuitbreiding
reguliere voorbereidingsproceWolphaartsdijk
van de woning
dure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben verleend:
31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein Frankrijk
7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
datum
omschrijving
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0508 locatie
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
verzending
perronmeubilair
26-3-2018
OMG-2018-0183
Diep te Goes
van
een zwaluwtileiken
midi
4-11-2016
OMG-2016-0537 Goese
van Dusseldorpstraat
te Goes het
het plaatsen
rooien van
4 waardevolle
27-3-2018
OMG-2018-0196
7 te Goes
vaneen
een2^1
inrit
4-11-2016
OMG-2016-0540 Broodkist
Duvensteijn14
en 14A te Goes het
het realiseren
bouwen van
kapwoning
28-3-2018
OMG-2018-0087 P.C. Quantstraat, gedeelte
het vernieuwen van de riolering en
			
tussen belanghebbenden
Kamperfoeliestraatbinnen
en
bestrating
Tegen een verleende vergunning kunnen
zes weken na de dag van verzending
			
Vogelzangsweg
te Goes
(zie vermelde datum) een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Het
28-3-2018
OMG-2018-0190
Beethovenlaan
10van
te Goes
bewerken
indienen van een
bezwaarschrift schorst
de werking
het besluithet
niet.
Wel kan van
een archeologisch
belanghebbende
				
waardevolle
grond in verband
met
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
				
sloopactiviteiten
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien
29-3-2018
OMG-2018-0086
Oude Rijksweg
45dat
C tevereist.
‘s-HeerVoorhet
bouwen
vanverzoek
een woning
onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken
belangen,
een
dergelijk
is griffierecht
			
Hendrikskinderen
verschuldigd.
Tegen
een
verleende vergunning
kunnen
belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Inzage
aangevraagde
en verleende
vergunningen
(zie
vermelde
datum)
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bijtelefoonnummer
burgemeester en(0113)
wethouders.
Hetkunt
Na een
afspraak
met een
de afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
249 700,
indienen
van eenen
bezwaarschrift
schorst de werking
u de aanvragen
verleende vergunningen
inzien. van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht,
90006,
4800
PA Wet
Breda,
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
Meldingen opPostbus
basis van
artikel
8.40
milieubeheer
onverwijlde
spoed,2016
gelet is
opeen
de betrokken
Voor een dergelijk
verzoek is
griffierecht
Op 29 september
melding inbelangen,
het kaderdat
vanvereist.
het Activiteitenbesluit
ontvangen
van
J.L. Aers
verschuldigd.
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

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

Van
verleende
omgevingsvergunningen
nenrechtswege
bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen van rechtswege
M-ACT162556.
zijn verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
verzending
verleend:
29-3-2018

OMG-2017-0667

Albert Joachimikade 39C te Goes het bouwen van een loods

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Tegen
een van rechtswege verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de
verzending

dag
van verzending
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bijeen
burgemeester
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
7
het plaatsen
van
container en
wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift
schort de werking van
van 1
het
besluit op.
’s Heer Arendskerke
november
2016

tot 1 november 2017

Door
burgemeester
en wethoudersAnjelierstraat
verleende vergunningen
en ontheffingen
2-11-2016
OOW-2016-414
te Goes
verlenging tot 12 november 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
voor het plaatsen
van een schaftkeet
verleend:
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving
met een besloten feest

op 19 november 2016
27-3-2018
OOW-2018-172
Tulpstraat 79 te Goes
het plaatsen van een afvalcontainer
				
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenvan 23 maart 2018 tot 27 april 2018
26-03-2018 GHO-2017-526
station te Goes
tijdelijk gebruik gemeentegrond
De burgemeester maakt bekend datomgeving
hij de volgende
vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
				
verlenging tot 27 april 2018

Om ook in de toekomst een prettige gemeente te zijn om in te wonen, te werken en te recreëren, denken
we na over nieuw klimaatbeleid. Doet u met ons mee? Op donderdag 12 april aanstaande gaan we graag
met u in gesprek over uw duurzame idealen: wat leeft er bij u op het gebied van duurzaamheid, wat
werkt wel en wat niet en wat heeft Goes nodig? Op www.goes.nl/klimaat vindt u alle informatie en kunt
u zich heel makkelijk opgeven. Tot de 12e!

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

27-03-2018 OMG-2018-0211 Scheldestraat 109 te Goes
				

omschrijving
het uitbreiden van de woning en
renoveren van de tuinkamer

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Door
de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
verzending

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Lifedatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
style markt op 12 november 2016
verzending
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
27-3-2018
EVG-2018-105
Grote Markt
een evenementenvergunning voor
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
				
Kleurrijk Goes op 8 juli 2018
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.
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/burWel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
u de verleende vergunningen inzien.
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

