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Geen collegespreekuur

locatie

Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
omschrijving
ontvangt u een
bevestiging.

14-05-2018
Zaagmolenstraat- Ringbaan
het uitvoeren
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10 november
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wie in hetvan
afgelopen
jaar uw
			
Westkomt
te Goes
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gegevens zijnheden,
verstrekt,
dan kruising
kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november
in
				
Westerschans
(schriftelijk) een
overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te ver14-05-2018
OMG-2018-0310
het bouwen
eenkrijgt
volière
en overgemeente. Binnen
enkele van
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u dat
vallen. Het eerstvolgende
spreekuurZwembadweg
is donderdag3 te Goes	
nachtverblijf
voor tropische vogels
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
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- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem-
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OMG-2018-0203
			
17-5-2018
OMG-2018-0169
18-5-2018
OMG-2018-0199
			
			
			

locatie

omschrijving

Pykeswegje (kavel C9 en C10) het bouwen van een 2^1 kapwoning
te Goes
Contrabasweg 47 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
Cellostraat 3 t/m 21 (oneven), het bouwen van 25 woningen
Fagotlaan 4 t/m 8 (even), 24
en 26, Schalmeistraat 3 t/m 9
(oneven) te Goes

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
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datum
zaaknummer
Verlenging
ontvangst beslistermijnen

locatie
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wethouders makenKarrelanden
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termijn om te beslissen
op van
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31-10-2016 enOMG-2016-0610
te de
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het bouwen
een vrijstaande
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woning
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
zaaknummer
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omschrijvinggebouw 40 na herinrichting
nieuwe uiterste
te Kloetinge
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‘s-Heer Hendrikskinderenstraat, het vernieuwen
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de schuur
		
Ossenhoofdstraat
en
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12 te Goesdrinkwatertransportleiding
het vervangen van bestaande
		
Nieuw-straat te Goes
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Tegenineen
aanvraag
kan geen
			
met het bestemmingsplan
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OMG-2018-0170
Westsingel 1 te Goes
het wijzigen van de voorgevel 16-6-2018

Verleende omgevingsvergunningen
Meldingen
op en
basis
van artikel
8.40bekend
Wet milieubeheer
Burgemeester
wethouders
maken
dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceBurgemeester
en wethouders
maken bekendhebben
dat zij de
volgende meldingen op grond van het Besluit
dure de volgende
omgevingsvergunningen
verleend:
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
zaaknummer
locatie
datum
locatie
verzending zaaknummer
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20

omschrijving
omschrijving

het realiseren van een verbouwing
21-12-2017 M-ACT170685
Bleekveld
9 in Goes	uitbreiding
vanvan
Hotel
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
de Katoen
woningmet
een
horecagelegenheid
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen
van de gevels van
bestaand bedrijfspand
De
publicatie van
ontvangen meldingen
heeft een 1
informatief
een melding
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
te Goes karakter.
hetTegen
vervangen
van hetkan geen
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende
meldingen, dan kunt u
perronmeubilair
contact
opnemen
met de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland
via telefoonnummer
745 100eiken
of
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goes
het rooien van (0115)
4 waardevolle
via
info@rud-zeeland.nl
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Door
wethouders
verleende
vergunningen
en ontheffingen
Tegenburgemeester
een verleendeen
vergunning
kunnen
belanghebbenden
binnen
zes weken na de dag van verzending
Burgemeester
wethouders
maken bekend
dat zij de volgende
en ontheffingen
hebben
(zie vermelde en
datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienenvergunningen
bij burgemeester
en wethouders.
Het
verleend:
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

datum
locatie
omschrijving
Bestuursrecht,zaaknummer
Postbus 90006, 4800
PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien
verzending
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
17-5-2018
verschuldigd. KBK-2018-158

Muidenweg te Wolphaartsdijk	een ontheffing om te kamperen
tijdens sportdagen Calvijn College
van 26 t/m 28 juni 2018
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Door
de burgemeester
verleende
vergunningen
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen van J.L. Aers
verzending
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

16-5-2018
EVG-2018-277
Zwembadweg
3 te Goes	
een evenementenvergunning
van een onbemand
tankstation. Indien
daaraan behoefte
bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewonvoor is
een
reünie van het
CIOS
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding
geregistreerd
onder
nummer
op 1 juni 2018
M-ACT162556.
16-5-2018
EVG-2018-286
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Zomerkoopjesmarkt
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en de
ontheffingen
op 21 juni 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
17-5-2018
EVG-2018-212
parkeerplaats Omnium te Goes	een evenementenvergunning voor
verleend:
de Ladiesrun op 2 juni 2018
17-5-2018
EVG-2018-097
Krukweg
evenementenvergunning voor
datum
zaaknummer
locatie 31 te Goes	een
omschrijving
festiviteiten en activiteiten tijdens
verzending
het
jarig jubileum
Meer
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het 25
plaatsen
van een Goese
container
17-5-2018
EVG-2018-218
Goes
Oost	
een
voor
’s Heer
Arendskerke
van evenementenvergunning
1 november 2016
de
totrommelroute/markt
1 november 2017 Goes Oost
op
30 juni 2018
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
tot 12 november 2016
22-5-2018
EVG-2018-293
Vlasmarkt te Goes	een
voorevenementenvergunning
het plaatsen van een schaftkeet
voor
de Pubsluitingsuur
quiz outdoor
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
in verband
op
juni
2018 feest
met10
een
besloten

op 19 november 2016
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van
verzending
(zie vermelde
datum)vergunningen
een gemotiveerd
Door
de burgemeester
verleende
enbezwaarschrift
ontheffingen indienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
verzending
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de LifeInzage van verleende vergunningen en ontheffingen
style markt op 12 november 2016
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
u de verleende vergunningen inzien.
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
www.goes.nl
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/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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

