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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Publicatietekst Grondexploitatieovereenkomst
www.goes.nl > Bestuur en
‘Ketelhaven NoordOrganisatie
deel 1’ > Vergaderschema
15.00 uur
Burgemeester en wethouders
maken, op grond
Stadskantoor
van
artikel 6.24 lidInloopbijeenkomst
3 van de Wet ruimtelijke
14 november
voor
ordening, bekend dat
zij op 15 mei 2018
belangstellenden
over de
de grondexploitatieovereenkomst
inzake
‘ nieuwe
werkzaamheden
aan de
Ketelhaven Noord deel
1’ zijn aangegaan
aansluiting
op de A58 met
Verkoopmaatschappij
Goese
Schans
19.30
- 21.00
uur B.V..
Deze overeenkomstStadskantoor
heeft betrekking op de
ontwikkeling
Houtkade 40a, 40,
44
17 november van locatie
Wethoudersspreekuur
voor
en 46 te Goes in deinwoners
vorm vanen
hetondernemers,
ontwikkelen
van bedrijvenkavels
woon-werkkavels.
De en
zieenwww.goes.nl
> Bestuur
zakelijke beschrijving
van de inhoud
van deze
Organisatie
> Spreekuur
grondexploitatieovereenkomst
ligt
vanaf 30 mei
18.30 - 19.30
uur
2018 zes weken terStadskantoor
inzage.

den binnen zes weken na de dag van verzending
31
Wethoudersspreekuur
voor
(ziemei	
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 Zeeland31
mei	
Debatraad,
zie voor
agenda
West-Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus
www.goes.nl
> Bestuur
en
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
Organisatie
> Vergaderschema
voorziening te treffen,
indien onverwijlde
spoed,
19:30
uur
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
		
Stadskantoor
een dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
Verstrekken
persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadGehandicaptenparkeerplaatsen
ministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
Burgemeester
en wethouders
hebben
besloten
zowel uw adresgegevens,
als om
gegevens
overeen
gehandicaptenparkeerplaats
te en
reserveren
opDeze
het
huwelijk, nationaliteit, ouders
kinderen.
kenteken
een gebruiker
wonendeverstrekt
te Goes in
gegevens van
worden
vaak automatisch
de
buurt
van of aan:
aan
overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
•maatschappelijke
Oude Singel 87instellingen, voor zover dat
•noodzakelijk
Cort van der
Lindenstraat
79
is voor
hun wettelijke
taken. Deze
•instellingen
Breitnerstraat
71 beslissingen vaak direct op
baseren
•de uit
Tulpstraat
78
de basisregistratie
verkregen informatie.
• Karel Doormanstraat 3
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Tegen
dit verkeersbesluit
kunnen dit is verplicht
doeleinden
kunt u niet voorkomen;
belanghebbenden
binnen
zes weken
deanderen
dag
voorgeschreven. Soms
kunnen
echterna
ook
van
verzending
verkeersbesluit
(23
verzoeken
beschikbare
gegevens
uitmei
de 2018)
basisregiseen
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bij
tratie
te verstrekken.
Hiervoor kunt
u geheimhouburgemeester
en wethouders.
Het indienen
van
ding van uw gegevens
verzoeken.
Het gaat dan
een
bezwaarschrift
schorst
de werking
heteen
om verstrekking
aan
verplichte
derdenvan
(zoals
besluit
Wel kandie
eeneen
belanghebbende
dieuw
curatorniet.
of advocaat
dagvaarding aan
bezwaar
gemaakt,dedestichting
voorzieningenrechter
adres wilheeft
uitbrengen),
interkerkelijke
van
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team
ledenadministratie
(die in beginsel voor alle
Bestuursrecht,
Postbus
4800
PA Breda,
kerkgenootschappen
in90006,
Nederland
zorgdraagt
verzoeken
een voorlopige voorziening
te treffen,
voor de ledenadministratie)
en aan vrije
derden
indien
onverwijlde instellingen,
spoed, gelet op
de sport
betrokken
(niet commerciële
zoals
en
belangen,
dat vereist.of
Voor
een dergelijk verzoek
muziekverenigingen
particulieren).
is griffierecht verschuldigd.

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
Hamerraad en Commissie,
om aan die instellingen geen gegevens over
zie voor agenda www.goes.nl >
Omgevingsvergunningen
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Aanvragen omgevingsvergunning
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij de volgende
aanvragen om een
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
Stadskantoor
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatieopvragen
van ontvangen
aanvragen
heeft een informatief
bij de afdeling
Publiekszaken
14 0113.
karakter.
Tegen eenzie
aanvraag
kan geen bezwaar wordenNadat
gemaakt.
de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen
www.goesisgoes.nl
17 november

datum
zaaknummer
Geen collegespreekuur
ontvangst
op donderdag 10 november

locatie

ontvangt u een bevestiging.

omschrijving

Omgevingsvergunningen
Verlenging
Aanvragen beslistermijnen
omgevingsvergunning
Burgemeester
omaanvragen
te beslissen
opeen
de volgende
aanvragen
Burgemeesteren
enwethouders
wethoudersmaken
makenbekend
bekenddat
datzij
zijde
determijn
volgende
om
omgevingsvergunom
een
omgevingsvergunning
met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
ning
hebben
ontvangen:

zaaknummer
locatie
omschrijving
				
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
OMG-2018-0202
Nabij Aardebolleweg
het aanleggen van een
ontvangst

20 juni 2018
		
te Wolphaartsdijk
oevervan een vrijstaande
31-10-2016 OMG-2016-0610
Karrelanden te Goesnatuurvriendelijke
het bouwen
OMG-2018-0212
tussen Mannee en de
het aanpassen
woning
		
Kattendijksedijk
teBoomgaard
Goes
3 julivan
2018
01-11-2016 OMG-2016-0619
Oude
5 van de watergang
het brandveilig gebruik
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Verleende
omgevingsvergunning
04-11-2016
OMG-2016-0622 (milieu)
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
Omgevingsvergunningen beperkte milieutoets voor Geo Energiede
B.V.
schuur
Burgemeester
wethouders van deScottweg
gemeente12
Goes
maken bekend dat
aan Geo Energie
B.V.,
04-11-2016 enOMG-2016-0621
te Goes
hetzij
vervangen
van bestaande
gelegen aan de Havenweg 24 te Nieuwdorp, meerdere omgevingsvergunningen
reclame beperkte milieutoets
hebben verleend voor het realiseren van gesloten bodemenergiesystemen bij een aantal kavels aan de
Dulciaansingel
in de
wijk Ariaaanvragen
te Goes. Deheeft
vergunningen
hebben
betrekking
op een
de kavels
A22,kan
A23,
B09,
De publicatie van
ontvangen
een informatief
karakter.
Tegen
aanvraag
geen
B10,
B13,worden
B15, B15a,
B16, E34, E35 en F1-03.
bezwaar
gemaakt.
De vergunningen kunnen worden ingezien tot en met 9 juli 2018 bij de publieksbalie van de gemeente
Terneuzen,
1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en in
Verleende Stadhuisplein
omgevingsvergunningen
het
Stadskantoor
Goes op werkdagen
van 9.00-12.00
en van 13.00-18.00
uur en donderdagavond
van
Burgemeester
enin
wethouders
maken bekend
dat zij na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsproce17.00-20.00
uur. omgevingsvergunningen hebben verleend:
dure de volgende
Belanghebbenden
kunnen tot en metlocatie
9 juli 2018 tegen deze besluitenomschrijving
schriftelijk bezwaar maken bij
datum
zaaknummer
de
gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,
verzending
duidelijk
makenOMG-2016-0529
tegen welk(e) besluit(en)
u bezwaar
gedateerd
31-10-2016
Noorddijk
20 maakt en gemotiveerd,
het realiseren
van en
eenondertekend
verbouwing
zijn. Alleen zij die een bezwaarschrifttehebben
ingediend kunnen om een
voorlopige van
voorziening
vragen.
Wolphaartsdijk
en uitbreiding
de woning
U31-10-2016
richt het verzoek
aan de voorzieningenrechter
van7A
de te
rechtbank
Zeeland-West
locatievan
Breda,
OMG-2016-0560
Klein Frankrijk
Goes
het wijzigenBrabant,
van de gevels
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling
van bedrijfspand
het verzoek is griffierecht
bestaand
verschuldigd.
nadere informatieStationsplein
kunt u zich wenden
tot de heerhet
T. Mattheij
vanvan
RUD
Zeeland,
31-10-2016 Voor
OMG-2016-0508
1 te Goes
vervangen
het
tel. 06-5120 8096 of 0115-745100. Het besluit staat geregistreerd onder
nummer W-AOV180146 /
perronmeubilair
00189957.
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij de volgende
meldingen
op grond
Tegen een verleende
vergunning
kunnen
belanghebbenden
binnen
zes weken
na devan
daghet
vanBesluit
verzending
algemene
regels
voor inrichtingen
milieubeheer
hebbenindienen
ontvangen:
(zie vermelde
datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
bij burgemeester en wethouders. Het

indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
die bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team
ontvangst
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien

21-2-2018
M-ACT180115
Oostmolenweg
79dat
te Kloetinge
veranderen
van het is
bedrijf
onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken
belangen,
vereist. Voorhet
een
dergelijk verzoek
griffierecht
17-3-2018
Magdalenastraat 9 te Goes	het starten van een bierbrouwerij
verschuldigd. M-ACT180176
‘het Gansje’

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

De
vanmet
ontvangen
meldingen
heeft een
karakter.
Tegen een melding
kan700,
geenkunt
Napublicatie
een afspraak
de afdeling
Vergunningen
eninformatief
Handhaving,
telefoonnummer
(0113) 249
bezwaar
worden en
gemaakt.
Alsvergunningen
u vragen of opmerkingen
heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
u de aanvragen
verleende
inzien.
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via
info@rud-zeeland.nl
Meldingen
op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers

Door
wethouders
verleende
ontheffingen
& Zn.burgemeester
voor de locatieen
gelegen
aan Klein
Frankrijkvergunningen
31 in Goes. Hetenbetreft
een melding voor het realiseren

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij
de volgende
vergunningen
en ontheffingen
van een onbemand
tankstation.
Indien
daaraan
behoefte
bestaat
kunnen inlichtingen
wordenhebben
ingewonverleend:
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer

M-ACT162556.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
18-5-2018
OMG-2018-0318
Geldeloozepad
aanbrengen
van u
asfalt
en
verstrekt,
dan kunt
daarvan
Het collegespreekuur
van 10 november
komt in en gegevens zijnhet
			
Westhavendijk
markering
(schriftelijk) een
overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting
te ver- te Goes
21-05-2018
OMG-2018-0319
8 te Goes
het bouwen
eenkrijgt
steiger
gemeente. Binnen
enkele van
weken
u dat overvallen. Het eerstvolgende
spreekuurBlokjesplaat
is donderdag
21-05-2018
OMG-2018-0320
Zomerweg 31 te Kloetinge	
het thuisgestuurd.
plaatsen van een dakkapel,
zicht (kosteloos)
17 november om
18.30 uur.
vergroten van een dakkapel en het
plaatsen
een kunststof
kozijn
Het is belangrijk
dat devan
gegevens
in de basisGehandicaptenparkeerplaats
23-05-2018
OMG-2018-0328
Kolveniershof
Goes
hetenplaatsen
juist
actueel van
zijn.lichtreclame
Twijfelt u of uw
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten een50 te registratie
23-05-2018
OMG-2018-0329
Mecklenburglaan
34
te Goes kloppen?
het plaatsen
van contact
een dakkapel
gegevens
Neem dan
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
24-05-2018
OMG-2018-0330
Grote
Markt
Goes	
het samenvoegen
café’s tot
deteafdeling
Publiekszaken.
Overvan
uw2rechten
en
kenteken van een
gebruiker wonende
te Goes
in16 en 18
met hebben
restaurant
plichten die tecafé
maken
met de basisregisde buurt van of aan:
24-05-2018
OMG-2018-0331 86Houtkade
6 te Goes	
het wijzigen
van deDeze
vergunning
vooru
tratie is een folder
beschikbaar.
folder kunt
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novemhetafdeling
bouwenPubliekszaken.
van stallingsruimtes
opvragen bij de
ber 2016)
en bedrijfsverzamelunits en het
realiseren van een restaurant
25-05-2018 OMG-2018-0332 Duvensteijn te Goes
het bouwen van een woning
26-05-2018 OMG-2018-0333 Kloetingseweg 92 te Goes
het uitbreiden van de woning

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

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

28-5-2018

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

22-5-2018

OMG-2018-0211

Scheldestraat 109 te Goes	het uitbreiden van de woning en
renoveren van de tuinkamer

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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.

nieuwe uiterste
beslisdatum

22-5-2018
OOW-2018-284
Oostsingel
96 te
het plaatsenenvan
een container
van
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat
zijGoes	
de volgende vergunningen
ontheffingen
hebben
25 mei t/m 11 juni 2018
verleend:
22-5-2018
OOW-2018-289
Grote Kade 6 te Goes	het plaatsen van een container van
11
juni t/m 8 oktober 2018
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
22-5-2018
Oostsingel, Oude Singel en
het plaatsen van een hoogwerker
verzending OOW-2018-290
			
Joachimikade
van
17 mei t/m
15een
juni
2018
7-11-2016
OOW-2016-403 Albert
Raadhuisstraat
7 te Goes
het plaatsen
van
container
22-5-2018
OOW-2018-296
Emmastraat
10 te Goes	het
van zand
en grond
’s Heer Arendskerke
vanlossen
1 november
2016
				
van
t/m 8 juni2017
2018
tot 11november
22-5-2018
OOW-2018-298
te Goes	
het
plaatsentot
van
keetwagen
en
2-11-2016
OOW-2016-414 Bergweg
Anjelierstraat
te Goes
verlenging
12een
november
2016
toilet
vanplaatsen
17 mei t/m
julischaftkeet
2018
voor het
van6een

4-11-2016

AFW-2016-429

Grote Kade 34 te Goes

ontheffing sluitingsuur in verband

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenmet een besloten feest

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen enop
ontheffingen
heeft
verleend:
19 november
2016

datum
zaaknummer
Door de burgemeester
verleendelocatie
vergunningen en ontheffingenomschrijving
verzending
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
AFW-2018-265

Wijngaardstraat 66 te Goes	ontheffing sluitingsuur voor laatste
avond Pake Sake van 30 juni op 1
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
juli 2018 tot 05.00 uur
verzending
22-5-2018
DHW_O-2018-294 Vlasmarkt te Goes	ontheffing schenken zwak alcohol
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholtijdens de Pubquiz Outdoor op 10
houdende dranken tijdens de Lifejuni 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
www.goes.nl
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

