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AgendaGoes
17
mei	
Wethoudersspreekuur voor
Datum
Activiteit

inwoners
en ondernemers,
Begrotingsraad
voor Begroting
zie
www.goes.nl
> Bestuur en
2017
zie voor agenda
Organisatie
www.goes.nl> Spreekuur
> Bestuur en
		
18.30
- 19.30
uur
Organisatie
> Vergaderschema
Stadskantoor
15.00 uur
17 mei
Hamerraad
en raadscomissie
Stadskantoor
		
zie
voor agernda www.goes.nl
>
14 november
Inloopbijeenkomst
voor
		
Bestuur
en Organisatie
>
belangstellenden
over de
		
vergaderschema
werkzaamheden aan de nieuwe
		
18:30
uur op de A58
aansluiting
		
Stadskantoor
19.30 - 21.00 uur
Stadskantoor
Voor
evenementenWethoudersspreekuur
zie www.goesisgoes.nlvoor
17 november
inwoners en ondernemers,
Nieuwe rolcontainers
vanwege Diftar
zie www.goes.nl
> Bestuur en
Organisatie > Spreekuur
Alle huishoudens van
de -gemeente
18.30
19.30 uurGoes, die niet
in een flat, een appartementencomplex
of het
Stadskantoor
kernwinkelgebied
wonen,
krijgen
de komende
17 november
Hamerraad
en Commissie,
weken twee nieuwezie
rolcontainers:
voor het >
voor agenda één
www.goes.nl
restafval en één voor
groente-,
fruit- en tuinafval.
Bestuur
en Organisatie
>

10 november

Vergaderschema
De nieuwe containers
worden
19.30
uur thuis omgeruild met
de oude. Er hoeft hiervoor
niemand thuis te zijn.
Stadskantoor
Het omruilen heeft te maken met de invoering
van
nieuwe afvalinzamelingssysteem
Voorhet
evenementen
zie www.goesisgoes.nlDiftar.
Iedereen wordt per brief geïnformeerd wanneer
hun
aan de beurt is voor de omruilactie en
Geenstraat
collegespreekuur
hoe
dat precies 10
gaat.
Dit wordt in fases gedaan.
op donderdag
november
Deze
fases zijn ingedeeld
Hierbij
Het collegespreekuur
vanop
10inzameldag.
november komt
in
houden
met inhaaldagen
in verband
verbandwe
metrekening
behandeling
van de begroting
te vermet
Hemelvaartsdag
en Pinksteren.
vallen.
Het eerstvolgende
spreekuur is donderdag
17 november om 18.30 uur.

Ondergrondse containers

Voor
huishoudens die in een flat, een
Gehandicaptenparkeerplaats
appartementencomplex
of hethebben
kernwinkelgebied
Burgemeester en wethouders
besloten een
wonen
en gebruik maken vante
een
ondergrondse
gehandicaptenparkeerplaats
reserveren
op het
container,
verandert
er pas later
dit jaar
kenteken van
een gebruiker
wonende
teiets.
GoesZij
in
krijgen
om het gft-afval te
de buurtdan
vandeofmogelijkheid
aan:
scheiden
en ontvangen hiervoor een
(nieuwe)
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d
(1 novemgebruikerspas.
ber 2016)

Meer informatie
Op www.goes.nl/afval kunt u meer lezen. U vindt
daar ook een lijst met veel gestelde vragen en de
antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Dan
kunt u tijdens openingstijden contact opnemen
via telefoonnummer 14 0113.

Spreekuur wethouders vervalt
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenHet
vandag
10 van
mei verzending
vervalt. Het
denwethoudersspreekuur
binnen zes weken na de
eerstvolgende
spreekuur
op donderdag
17 mei.
(zie vermelde datum)
eenisgemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Beleidsregels
voor
evenementen
Het indienen van
een
bezwaarschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan een
De
burgemeester heeft
de beleidsregels
‘Regelsde
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt,
voor
evenementen in Goes’
vastgesteld.
voorzieningenrechter
van de
RechtbankInZeelanddeze
beleidsregels
kunt
u de vaste gedragslijn
West-Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus
terugvinden
burgemeester
aleen
langere
tijd
90006, 4800die
PAde
Breda,
verzoeken
voorlopige
hanteert
bij vergunningverlening
en handhaving
voorziening
te treffen, indien onverwijlde
spoed,
van
geletevenementen.
op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Beleidsregels ontheffing schenktijden
paracommerciële
inrichtingen artikel 4 lid 4
Verstrekken persoonsgegevens
en
ontheffing
voor o.a.
buitentaps
artikel 35
In de
basisregistratie
personen
(de officiële
Dranken voor
Horecawet
benaming
de Nederlandse bevolkingsad-

Op
grond vanzijn
artikel
4 lid 4 en artikel
35 van de
ministratie)
persoonsgegevens
opgenomen
DrankHorecawet
de burgemeester
van alleeninwoners
van(DHW)
Goes. kan
Het gaat
hierbij om
ontheffing
verlenen. In de als
Beleidsregel
ontheffing
zowel uw adresgegevens,
om gegevens
over
artikel
4 lidnationaliteit,
4 en 35 Dranken Horecawet
huwelijk,
ouders
en kinderen. Deze
gemeente
Goes is vastgelegd
hoe hij van
deze
gegevens worden
vaak automatisch
verstrekt
bevoegdheden
gebruik maakt.
aan overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Aanwijzingsbesluit
artikel
5:12 APV
noodzakelijk is voor hun
wettelijke
taken. Deze
stationsgebied
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
Burgmeester
en wethouders
hebbeninformatie.
besloten
de uit de basisregistratie
verkregen
tot het wijzigen van het aangewezen gebied
(Stationsplein,
Lijnbaan en
Stationspark)
waar
De gegevensverstrekking
voor
publiekrechtelijke
het
verbod geldt
in artikel
doeleinden
kuntzoals
u nietbedoeld
voorkomen;
dit is5:12
verplicht
lid
1 en 3 van de APV.
de realisatie
van
voorgeschreven.
SomsVanwege
kunnen echter
ook anderen
de
onderdoorgang
bij degegevens
Van Hertumweg
wordt
verzoeken
beschikbare
uit de basisregisde
omgeving
van het station
heringericht.
De
tratie
te verstrekken.
Hiervoor
kunt u geheimhoufietsenstallingen
ter hoogte
van hetHet
busstation
ding van uw gegevens
verzoeken.
gaat dan
kunnen
niet op deaan
huidige
plaatsderden
blijven(zoals
staan.een
om verstrekking
verplichte
Deze
worden
verplaatst
het parkeerterrein
curator
of advocaat
die naar
een dagvaarding
aan uw
ten
noorden
van het station.
Dit geeft
aanleiding
adres
wil uitbrengen),
de stichting
interkerkelijke
om
de APV-zone, welke
waar
fietsen
ledenadministratie
(dieaangeeft
in beginsel
voor
alle
binnen
de aangegeveninvakken
gestald
moeten
kerkgenootschappen
Nederland
zorgdraagt
worden,
aan te passen.
voor de ledenadministratie)
en aan vrije derden

(niet commerciële instellingen, zoals sport en
De
bovengenoemde besluiten
treden de dag na
muziekverenigingen
of particulieren).
publicatie inwerking.
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken

Openingstijden
winkelsgeen
in de
gemeente
om aan die instellingen
gegevens
overGoes
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierIn
de zijn
Winkeltijdenwet
staat wanneer
winkels
voor
speciale formulieren
beschikbaar.
open
zijn.DigiD invullen op www.goes.
Deze mogen
kunt u via
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
De
gemeenteraad
heeft dePubliekszaken
Verordening 14 0113.
opvragen
bij de afdeling
winkeltijden
herzien.uw
Deze
verordening
treedt op
Nadat de gemeente
verzoek
heeft verwerkt
2ontvangt
mei 2018
in werking
en regelt de openstelling
u een
bevestiging.
van winkels binnen de bevoegdheden die
binnen
de Winkeltijdenwet
de gemeenteraad
Wilt u weten
aan wie in hetaan
afgelopen
jaar uw
zijn
toebedeeld.
Door vaststelling
deze
gegevens
zijn verstrekt,
dan kunt van
u daarvan
verordening
de gemeenteraad
(schriftelijk)verleent
een overzicht
opvragen bijeen
de
algehele
vrijstelling
voor de
openstelling
gemeente.
Binnen enkele
weken
krijgt u van
dat overwinkels
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Een
mag geopend
zijn van in
maandag
tot en
Het winkel
is belangrijk
dat de gegevens
de basismet
zaterdag
tussen
06.00 zijn.
tot 22.00
uuruen
registratie
juist
en actueel
Twijfelt
of alle
uw
zonen feestdagen
uitzondering
van
gegevens
kloppen?met
Neem
dan contact
opGoede
met
Vrijdag
vanaf
19.00 uur, Dodenherdenking
de afdeling
Publiekszaken.
Over uw rechtenop
en
4plichten
mei vanaf
uur hebben
en 24 december
vanaf
die19.00
te maken
met de basisregis19.00
uur.
wordtbeschikbaar.
voor de rest geen
tratie is
eenErfolder
Deze onderscheid
folder kunt u
gemaakt
het
winkels.
Een ondernemer
opvrageninbij
desoort
afdeling
Publiekszaken.
mag zelf (of in combinatie met andere winkels)
bepalen of de winkel geopend is.
Wilt u buiten de gestelde openingstijden geopend
zijn? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de
gemeente.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid
Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een
mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften gedurende 12 keer per jaar. Hierbij moet
door het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat.
De volgende meldingen zijn binnengekomen:
Omnium, Zwembadweg 3 Goes: 1-6-2018 van 20.00 - 01.30 uur;
Café Baarends, Voorstad 17-19 Goes: 9-6-2018 van 20.00 - 01.30 uur;
Café Baarends, Voorstad 17-19 Goes: 23-6-2018 van 20.00 - 01.30 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 26-5-2018 van 21.00 - 01.45 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 2-6-2018 van 20.30 - 01.30 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 30-6-2018 van 21.00 - 01.45 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 7-7-2018 van 20.30 - 01.30 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 28-7-2018 van 21.00 - 01.45 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 4-8-2018 van 21.00 - 01.30 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 25-8-2018 van 21.00 - 01.45 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 1-9-2018 van 21.00 - 01.30 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 29-9-2018 van 21.00 - 01.45 uur;
Café De Bure, Koningstraat 3 Goes: 27-10-2018 van 21.00 - 01.30 uur.

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een
Aanvragen omgevingsvergunning
omgevingsvergunning
hebben maken
ontvangen.
De dat
publicatie
van ontvangen
aanvragen
een informatief
Burgemeester en wethouders
bekend
zij de volgende
aanvragen
om eenheeft
omgevingsvergunkarakter.
Tegen
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
ning hebben
ontvangen:

datum
datum
ontvangst
ontvangst

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

2-5-2018
Rijksweg
het bouwen
met
31-10-2016 OMG-2018-0290
OMG-2016-0610 Nieuwe
Karrelanden
te Goes
bouwen van
van een
een woning
vrijstaande
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
garage
woning
2-5-2018
145te Goes	het handelen
in gebruik
strijd met
het
01-11-2016 OMG-2018-0291
OMG-2016-0619 Korte
OudeKerkstraat
Boomgaard
brandveilig
van
bestemmingsplan
voor het
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
van
een
café
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp realiseren
het bouwen
van
een
overkapping aan
3-5-2018
OMG-2018-0293 Van Hertumweg te Goes	het
realiseren van een
de schuur
spooronderdoorgang
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
3-5-2018
OMG-2018-0292 Columbusweg 29 A te Goes
het
uitbreiden van de werkplaats
reclame
04-05-2018 OMG-2018-0294 Bergweg 1 te Goes	het vervangen van kozijnen en
brandwerende
deuren enkan
hetgeen
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter.
Tegen een aanvraag
verplaatsen van een ondergrondse
bezwaar worden gemaakt.
afvalcontainer
04-05-2018
OMG-2018-0295 Kandtweg 2 te Goes
het aanbrengen van gevelteksten
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceNa
eendeafspraak
met
de afdeling Vergunningen
en Handhaving,
dure
volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend: telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

datum
zaaknummer
locatie
Verleende
verzendingomgevingsvergunningen (regulier)

omschrijving

Burgemeester
wethouders makenNoorddijk
bekend dat
derealiseren
reguliere van een verbouwing
31-10-2016 enOMG-2016-0529
20zij na toepassing vanhet
voorbereidingsprocedure de volgende
hebben
verleend: van de woning
te omgevingsvergunningen
Wolphaartsdijk
en uitbreiding
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
bestaand bedrijfspand
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
1-5-2018
OMG-2018-0155 Lewestraat 6 te Kloetinge	het
renoveren en verbouwen van de
perronmeubilair
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes woning
het rooien van 4 waardevolle eiken
2-5-2018
OMG-2018-0198
5 te Wilhelminadorp	
van een
een 2^1
tijdelijke
4-11-2016
OMG-2016-0540 Kooiweg
Duvensteijn14
en 14A te Goes het
het plaatsen
bouwen van
kapwoning
huisvesting
2-5-2018
OMG-2018-0231
Stationspark
43 te Goes binnen het
van
devan
entree
Tegen een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden
zes aanpassen
weken na de
dag
verzending
3-5-2018
OMG-2018-0102
Kapelseweg
61 te Kloetinge	
het restaureren
verbouwenHet
van
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bij burgemeester
enen
wethouders.
woning
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluitde
niet.
Wel kan een belanghebbende
3-5-2018
OMG-2018-0175
Repelweg 3 te Goes	
het vervangen
van het bestaande
die bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
hekwerk
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien
4-5-2018
OMG-2018-0271
Kloetingseweg
42dat
te Goes
kappen
vanverzoek
een boom
onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken
belangen,
vereist. Voorhet
een
dergelijk
is griffierecht

verschuldigd.
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie
vermelde
datum) een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Inzage
aangevraagde
engemotiveerd
verleende vergunningen
indienen
van een met
bezwaarschrift
de werking
van het besluit
niet. Wel kan een
belanghebbende
Na een afspraak
de afdeling schorst
Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
die
bezwaar
heeftengemaakt,
devergunningen
voorzieningenrechter
u de
aanvragen
verleende
inzien. van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde
gelet
de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Meldingen spoed,
op basis
vanopartikel
8.40 Wet
milieubeheer
verschuldigd.
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

Door
burgemeester
en wethouders
verleende
enkunnen
ontheffingen
van een
onbemand tankstation.
Indien
daaraan vergunningen
behoefte bestaat
inlichtingen worden ingewonBurgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zij
de volgende
en ontheffingen
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6
51204428.
De vergunningen
melding is geregistreerd
onderhebben
nummer
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
03-05-2018
OOW-2018-244
verleend:
			

Arjaan Katsmanstraat
te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container en
grond van 1 t/m 31 mei 2018

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

De
burgemeesterOOW-2016-403
maakt bekend dat hij
de volgende vergunningen
enhet
ontheffingen
heeft
verleend:
7-11-2016
Raadhuisstraat
7
plaatsen van
een
container
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
tot 1 november 2017
verzending
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
1-5-2018
EVG-2018-067
Hollandse Hoeve te Goes	een
voor
voorevenementenvergunning
het plaatsen van een schaftkeet
Obstacle
Run
survival parcours
van
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
5met
toteen
en met
7 junifeest
2018
besloten
1-5-2018
DHW_V-2018-077 Da Vinciplein 14 te Goes	vergunning
dranken horecawet
op 19 november
2016
Bowling Goes
2-5-2018
EVG-2018-222
Wilhelminadorp	
Door de burgemeester
verleendepolderwegen
vergunningen
en ontheffingeneen evenementenvergunning voor
Triatlon Cios Goes en Koole Sport
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
op 15 juni 2018
3-5-2018
EXH-2018-127
Westsingel 1 te Goes	exploitatievergunning horecabedrijf
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
De IJswinckel
verzending
3-5-2018
EVG-2018-208
Zwembadweg 3 te Goes	een evenementenvergunning voor
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhet jeugdkamp van VV Kloetinge
houdende dranken tijdens de Lifeop 16 en 17 juni 2018
style markt op 12 november 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
dit evenement.
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
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burVoor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
u de verleende vergunningen inzien.
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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 9 mei 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor Beethovenlaan 10 te Goes
Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 2.12 en
paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
bekend dat de ontwerpbeschikking ‘Beethovenlaan 10 te Goes’
en de daarbij behorende stukken met ingang van 10 mei 2018
digitaal te raadplegen zijn via http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGZ06-ON99 en tevens
beschikbaar zijn via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal
inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor.
De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het nieuw bouwen van

een woonzorgvoorziening door Gors aan de Beethovenlaan 10 te
Goes. De bestaande gebouwen worden gesloopt en vervangen door
de nieuwe bebouwing.
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of
mondeling een zienswijze omtrent de ontwerpbeschikking
kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de
genoemde periode kunt u een afspraak maken met Martin Jonker
via 0113 - 249682 of m.jonker@goes.nl.

Gemeentelijke diensten gesloten en gewijzigde ophaaldagen
restafval Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei en de dag na Hemelvaartsdag,
vrijdag 11 mei zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Bij calamiteiten
buiten kantooruren kunt u bellen met 06 - 53 29 81 41.

Restafval, Hemelvaartsdag
Op donderdag 10 mei wordt er geen restafval opgehaald in Goes Noord,
binnenstad, verzamelcontainers bovenbouw en rode dekselroute. De
gewijzigde ophaaldag is vrijdag 11 mei.
www.goes.nl

