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AgendaGoes bestemmingsplan
Voorontwerp
‘Bebouwde
kom
Kloetinge’
Datum
Activiteit
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
Burgemeester en wethouders
maken,
ter
2017 zie voor
agenda
voldoening aan hetwww.goes.nl
bepaalde in artikel
> Bestuur en
1.3.1 Besluit ruimtelijke
ordening,
bekend
Organisatie
> Vergaderschema
dat met ingang van15.00
12 april
uur2018 het
voorontwerpbestemmingsplan
Stadskantoor‘Bebouwde
kom
Kloetinge’ zesInloopbijeenkomst
weken ter inzage ligt.
Het
14 november
voor
voorontwerpbestemmingsplan
is digitaal
te
belangstellenden
over de
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/
werkzaamheden aan de nieuwe
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPKL01-VO99
aansluiting op de A58
en is tevens beschikbaar
www.goes.nl/
19.30 via
- 21.00
uur
bestemmingsplannen.
Stadskantoor
Het
voorontwerp heeft
betrekking op de voor
17 november
Wethoudersspreekuur
bebouwde kom Kloetinge
en en
vervangt
het
inwoners
ondernemers,
volgende bestemmingsplan:
zie www.goes.nl > Bestuur en
-	Bestemmingsplan
‘Bebouwde
Kom Kloetinge’
Organisatie
> Spreekuur
(2007).
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor
Gedurende
de genoemde
termijn
17 november
Hamerraad
en kunnen
Commissie,
inspraakreacties schriftelijk
naar voren
zie voor agenda
www.goes.nl >
worden gebracht via
een inspraakformulier.
Bestuur
en Organisatie >
Dit formulier is te downloaden
op www.goes.
Vergaderschema
nl/bestemmingsplannen
onder ‘plannen ter
19.30 uur
inzage’. Voor vragen
kunt u contact opnemen met
Stadskantoor
mevrouw C.T. van de Vate, tel: 0113 249 764 of
c.vande.vate@goes.nl.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending
12
Wethoudersspreekuur
voor
(zieapril	
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 Zeeland16
april	Meedenkavond
West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus
Groenbeheerplan
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken een voorlopige
		
19:15
- 21:15
uur
voorziening te treffen,
indien
onverwijlde
spoed,
		
Hal belangen,
van het Stadskantoor
gelet op de betrokken
dat vereist. Voor
19
Debatraad
eenapril
dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
		
19:30 uur
		
Stadskantoor
Verstrekken persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
benaming
voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning
zowel uw adresgegevens,
als om gegevens over
afwijken
reclamemast
huwelijk, bestemmingsplan
nationaliteit, oudersvoor
en kinderen.
Deze
McDonalds,
Hudsonweg
te Goes verstrekt
gegevens worden
vaak automatisch
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
Burgemeester
en wethouders
maken,
op grond
maatschappelijke
instellingen,
voor zover
dat
van
artikel 2.12
en paragraaf
3.3 vantaken.
de Wet
noodzakelijk
is voor
hun wettelijke
Deze
algemene
bepalingen
omgevingsrecht,
instellingen
baseren beslissingen
vaakbekend
direct op
dat
de de
ontwerpbeschikking
‘Hudsonweg
te
de uit
basisregistratie verkregen
informatie.
Goes’ met ingang van 12 april 2018 zes weken
ter
ligt. De ontwerpbeschikking
en de
De inzage
gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
bijbehorende
stukken
digitaal tedit
raadplegen
doeleinden kunt
u nietzijn
voorkomen;
is verplicht
via
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webvoorgeschreven.
Soms kunnen echter ook anderen
roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVBP02-ON99
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisen
tevens
beschikbaarHiervoor
via www.goes.nl/
tratie
te verstrekken.
kunt u geheimhoubestemmingsplannen.
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
De
ontwerpbeschikking
heeft
betrekking op
curator
of advocaat die een
dagvaarding
aan uw
de
plaatsing
van een reclamemast
de
adres
wil uitbrengen),
de stichtingt.b.v.
interkerkelijke
toekomstige
McDonalds
aan
de Hudsonweg
ledenadministratie
(die in
beginsel
voor allete
Goes.
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
Gedurende
de genoemde
termijnzoals
kan een
ieder
(niet commerciële
instellingen,
sport
en
schriftelijk
of mondeling
een zienswijze omtrent
muziekverenigingen
of particulieren).
de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het
college
van burgemeester
en wethouders.
Voor het
Bij de gemeente
kunt u schriftelijk
verzoeken
kenbaar
maken
van een mondelinge
zienswijze
om aan die
instellingen
geen gegevens
over
binnen
genoemde periode
kunt u eenHierafspraak
u uit dede
basisregistratie
te verstrekken.
maken
met
Martinformulieren
Jonker via 0113
- 249682 of
voor zijn
speciale
beschikbaar.
m.jonker@goes.nl.
Deze kunt u via 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.

Geen collegespreekuur
Omgevingsvergunningen
op donderdag 10 november

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
Aanvragen
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband metomgevingsvergunning
behandeling van de begroting te verBurgemeester
en wethouders
maken is
bekend
dat zij de volgende
aanvragen
om een
gemeente.
Binnen enkele
weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende
spreekuur
donderdag
omgevingsvergunning
van (kosteloos)
ontvangen thuisgestuurd.
aanvragen heeft een informatief
17 november om 18.30hebben
uur. ontvangen. De publicatiezicht
karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

Gehandicaptenparkeerplaats
datum
zaaknummer
locatie
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten een
ontvangst
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisomschrijving
registratie juist
en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
30-03-2018
OMG-2018-0219
Hallsteinhof
het plaatsen van
een
schutting
de afdeling Publiekszaken.
Over
uw
rechten en
kenteken van een
gebruiker wonende
te Goes in 1 te Goes
01-04-2018
Torenring 36
plaatsen
van met
een de basisregisplichten die tehet
maken
hebben
de buurt van ofOMG-2018-0220
aan:
			
‘s-Heer
Arendskerke
terrasoverkapping
tratie is een folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86ted.d
(1 novem03-04-2018
OMG-2018-0221 Wijngaardstraat 7 teopvragen
Goes	
hetafdeling
wijzigenPubliekszaken.
voorgevel, verhogen
bij de
ber 2016)
van de kap en renoveren van de
verdiepingen
04-04-2018 OMG-2018-0227 Stationspark te Goes	het bouwrijp maken van het
gebied voor de aanleg van
spooronderdoorgang
05-04-2018 OMG-2018-0232 Lange Kerkstraat 16 te Goes	het plaatsen van reclame op de
voorgevel
06-04-2018 OMG-2018-0234 Âria (kavel F9 en F10) te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
06-04-2018 OMG-2018-0233 Oostwal 103 te Goes
het uitbreiden van het kantoorpand
06-04-2018 OMG-2018-0231 Stationspark 43 te Goes
het aanpassen van de entree
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)
datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-2-2018

W-AOV180124

Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goes	het verplaatsen van een op- en
overslagvak van gevaarlijke stoffen

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere
voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
zaaknummer
verzending
Omgevingsvergunningen

locatie

omschrijving

3-4-2018
OMG-2018-0148 Elvis Presleylaan 10 te Goes
het bouwen van een kapschuur
3-4-2018
OMG-2018-0096 Heulblok 1 en 1A te Goes
het bouwen van 2 woningen
Aanvragen omgevingsvergunning
4-4-2018
OMG-2018-0193
Oude
Zeedijk
Kattendijke
het bouwen
vanomgevingsverguneen veranda
Burgemeester en
wethouders maken
bekend
dat6zijtede
volgende aanvragen
om een
5-4-2018
OMG-2018-0217 Ketelkade 155 te Goes	het plaatsen van een poort aan de
ning hebben ontvangen:
zijkant van de woning

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

Tegen
een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
ontvangst
(zie
vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bij burgemeester
Het
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
te Goes
het bouwen en
vanwethouders.
een vrijstaande
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan een belanghebbende
woning
die
bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
Team
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude Boomgaardvan
5 de Rechtbank
hetZeeland-West-Brabant,
brandveilig gebruik van
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800tePA
Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening
te treffen, indien
Kloetinge
gebouw
40 na herinrichting
onverwijlde
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor het
eenbouwen
dergelijkvan
verzoek
is griffierechtaan
04-11-2016spoed,
OMG-2016-0622
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
een overkapping
verschuldigd.
de schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
Verlenging beslistermijnen
reclame
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om
omgevingsvergunning
met ten hoogste
zes weken
hebben
verlengd:
De een
publicatie
van ontvangen aanvragen
heeft een
informatief
karakter.
Tegen een aanvraag kan geen
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
bezwaar worden gemaakt.

				
W-AOV180124
Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goes het verplaatsen van een op- en
Verleende omgevingsvergunningen

beslisdatum

6-6-2018
			
vanvan
gevaarlijke
stoffen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zijoverslagvak
na toepassing
de reguliere
voorbereidingsproceOMG-2018-0102
Kapelseweg 61 te Kloetinge
restaureren en verbouwen
18-5-2018
dure de volgende omgevingsvergunningen
hebben het
verleend:
			
van de woning

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

Burgemeester
wethouders makenNoorddijk
bekend dat
en ontheffingen
hebben
31-10-2016 enOMG-2016-0529
20zij de volgende vergunningen
het realiseren
van een verbouwing
verleend:
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
datum
omschrijving
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0560 locatie
Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
verzending
bestaand bedrijfspand
4-4-2018
Irenestraat
23
het
van
een
container van
31-10-2016 OOW-2018-184
OMG-2016-0508 Prinses
Stationsplein
1 te Goes
het plaatsen
vervangen
van
het
			
te Kloetinge
4perronmeubilair
tot en met 13 april 2018
4-4-2018
OOW-2018-183
43 te Goes	
van
een containereiken
van
4-11-2016
OMG-2016-0537 Hornikswei
van Dusseldorpstraat
te Goes het
het plaatsen
rooien van
4 waardevolle
en metvan
30 een
april2^1
2018
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes 24
hettot
bouwen
kapwoning
4-4-2018
OOW-2017-419
Korte Kerkstraat 3 te Goes	het plaatsen van tafels en stoelen op
van van
1 april
2018
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen de
zesopenbare
weken naweg
de dag
verzending
tot 1 oktober 2018
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Het
6-4-2018
OOW-2018-171
Burg. C.
/ het besluithet
plaatsen
hoogwerker
indienen van een
bezwaarschrift schorst
deKoertstraat
werking van
niet.
Wel kanvan
eeneen
belanghebbende
			
Van der Baanstraatvan de Rechtbank
op 9Zeeland-West-Brabant,
april 2018
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
Team
			
te Wolphaartsdijk
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
6-4-2018
OOW-2018-189
Singelstraat
1A tedat
Goes	
plaatsen
van
tafels en
stoelen op
onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken
belangen,
vereist. Voorhet
een
dergelijk
verzoek
is griffierecht
de openbare weg van 1 april 2018
verschuldigd.
tot 1 oktober 2018

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Door
deafspraak
burgemeester
vergunningen
ontheffingen
Na een
met de verleende
afdeling Vergunningen
en en
Handhaving,
telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
De
burgemeester
maakt
bekend
dat hij de volgende
u de
aanvragen en
verleende
vergunningen
inzien. vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
zaaknummer
locatie
verzending
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

omschrijving

3-4-2018
DHW_O-2018-181
Oostkerkestraat
ontheffing schenken
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader24
van het Activiteitenbesluit
ontvangenzwak-alcohol
van J.L. Aers
			
te Wolphaartsdijk
tijdens
op het
27 april
2018
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein
Frankrijk 31 in Goes. Het betreft
eenKoningsdag
melding voor
realiseren
4-4-2018
EVG-2018-068
Voorstad
17 en
19 te Goes	
een evenementenvergunning
voor
van een onbemand
tankstation. Indien
daaraan
behoefte
bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewonAvond
‘t Kloppend
Hartnummer
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding
is van
geregistreerd
onder
				
op 26 april 2018
M-ACT162556.
4-4-2018
EVG-2018-042
start Grote Markt en finish
een evenementenvergunning voor
			
Oranjeweg
te Goes	
tour en afwachtingswedstrijden
Door burgemeester en wethouders
verleende
vergunningen en ZLM
ontheffingen
op 14 april en
2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
ontheffingen hebben
5-4-2018
EVG-2018-167
Keizersdijk te Goes	een evenementenvergunning voor
verleend:
Ganzenpop op 27 april 2018
6-4-2018
DHW_O-2018-179
Keizersdijk
schenken zwak-alcohol
datum
zaaknummer
locatie te Goes	ontheffing
omschrijving
tijdens Ganzenpop op 27 april 2018
verzending
6-4-2018
DHW_O-2018-060
Markt te Goes	
ontheffing
schenken
7-11-2016
OOW-2016-403 Grote
Raadhuisstraat
7
het plaatsen
van eenzwak-alcohol
container
tijdens
Vegenement
Goes op
’s Heer Arendskerke
van 1 november
2016
29
2018 2017
tot april
1 november

2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
zes weken
na de
dag
voor binnen
het plaatsen
van een
schaftkeet
van
verzending (zie
vermelde datum)Grote
een gemotiveerd
bezwaarschriftontheffing
indienen sluitingsuur
bij de burgemeester/
4-11-2016
AFW-2016-429
Kade 34 te Goes
in verband
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst
debesloten
werkingfeest
van het besluit
met een
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
van de
op 19 november 2016
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
voorlopige
voorziening teverleende
treffen, indien
onverwijldeen
spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Door de burgemeester
vergunningen
ontheffingen
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

Inzage
vergunningen
en ontheffingen
datum van verleende
zaaknummer
locatie
omschrijving
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
verzending
u de verleende vergunningen inzien.
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de LifeOntwerpbeschikking
style markt op 12 november 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
volgende omgevingsvergunning te verlenen:
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
zaaknummer		
locatie
omschrijving
dit evenement.
OMG-2018-0140
Repelweg
het realiseren van een tijdelijk gronddepot
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Met ingang van 11-04-2018 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken,
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burgedurende zes weken ter inzage. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met de afdeling
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Over de ontwerpbeschikking kan eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de
afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 942. Belanghebbenden aan wie
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

