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AgendaGoes
Datum
Activiteit
Ontheffing
festiviteiten
10 novemberincidentele
Begrotingsraad
voor Begroting
(twaalfdagenregeling)
voor
hetagenda
geluid
2017 zie
voor
www.goes.nl > Bestuur en
Voor bedrijven waarbij
het Activiteitenbesluit
Organisatie
> Vergaderschema
van de Wet milieubeheer
van toepassing is, is
15.00 uur
er een mogelijkheidStadskantoor
ontheffing te krijgen van de
geluidsvoorschriften
gedurende 12 keer
per jaar.
14 november
Inloopbijeenkomst
voor
Hierbij moet door het
bedrijf gezorgdover
worden
belangstellenden
de dat
er geen overmatigewerkzaamheden
hinder ontstaat. aan de nieuwe
De volgende meldingen
zijn binnengekomen:
aansluiting
op de A58
Brasserie De Panhoeve,
19.30Arendstraat
- 21.00 uur2B te ’s Heer
Arendskerke: 24-8-2018
van 20.00 - 01.45 uur;
Stadskantoor
Brasserie
De Panhoeve,
Arendstraat 2B tevoor
’s Heer
17 november
Wethoudersspreekuur
Arendskerke: 14-9-2018
vanen
20.30
- 01.45 uur;
inwoners
ondernemers,
Café Baarends, Voorstad
17-19 te Goes:
21-6- en
zie www.goes.nl
> Bestuur
2018 van 18.00 - 00.00
uur. > Spreekuur
Organisatie
18.30 - 19.30 uur

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben7den
juni	
Wethoudersspreekuur
voor
binnen zes weken
na de dag van verzending
inwoners
en ondernemers,
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarwww.goes.nlen
> Bestuur
en
schrift indienen bijzie
burgemeester
wethouders.
Organisatie
> Spreekuur
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst
		
- 19.30
uur kan een
de werking van het18.30
besluit
niet. Wel
		
Stadskantoor
belanghebbende die
bezwaar heeft gemaakt, de
7voorzieningenrechter
juni	Hamerraad
en raadscommissie,
van de Rechtbank
ZeelandzieBestuursrecht,
voor agenda www.goes.nl
>
West-Brabant, Team
Postbus
		
Bestuur
en Organisatie
>
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
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
Leer
ondermijnende
criminaliteit
herkennen
benaming
voor de Nederlandse
bevolkingsadtijdens
informatieavond
ministratie)
zijn persoonsgegevens opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
In
de week
van 18 juni tot als
22 om
junigegevens
2018
zowel
uw adresgegevens,
over
organiseert
de Provincieouders
Zeeland
Week van
de
huwelijk, nationaliteit,
ende
kinderen.
Deze
Ondermijning.
Wevaak
nodigen
u graag uit
voor de
gegevens worden
automatisch
verstrekt
informatieavond
Ondermijning
op maandag
18
aan overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
juni
2018 in de Burgerzaal
van het
Oude
Stadhuis
maatschappelijke
instellingen,
voor
zover
dat
aan
de Markt in
Middelburg.
De aanvang
20.00
noodzakelijk
is voor
hun wettelijke
taken.isDeze
uur.
Inloop vanaf
19.30
uur.
instellingen
baseren
beslissingen
vaak direct op
Ondermijning
bestaat: hetverkregen
is in ons land
genesteld
de uit de basisregistratie
informatie.
en geworteld. Ook in Zeeland. Burgemeesters,
wethouders,
raadsleden en
ambtenaren
worden
De gegevensverstrekking
voor
publiekrechtelijke
bedreigd
of omgekocht.
Een restaurant
doeleinden
kunt u niet voorkomen;
ditof
is de
verplicht
kapper
zonder klanten,
het autobedrijf
dat anderen
voorgeschreven.
Soms kunnen
echter ook
overdag
nooit
open is. De
boerenschuur
die
verzoeken
beschikbare
gegevens
uit de basisregiswordt
verhuurd
of hetHiervoor
kassencomplex
waarvan
tratie te
verstrekken.
kunt u geheimhoude
ramen
zijngegevens
afgeplakt.
Dit zijn een
aantal
ding
van uw
verzoeken.
Het
gaat dan
voorbeelden
van aan
ondermijnende
activiteiten
om verstrekking
verplichte derden
(zoalsdie
een
ook
in uw
kunnen
voorkomen. aan uw
curator
of omgeving
advocaat die
een dagvaarding
Tijdens
deze
bijeenkomst
weinterkerkelijke
het
adres wil
uitbrengen),
de maken
stichting
onzichtbare
zichtbaar,
ondermijnende
ledenadministratie
(dieom
inzo
beginsel
voor alle
criminaliteit
te leren herkennen.
Geïnteresseerd?
kerkgenootschappen
in Nederland
zorgdraagt
Meld
u dan
aan voor de informatieavond
via
voor de
ledenadministratie)
en aan vrije derden
www.zeeland.nl/informatieavond-ondermijning.
(niet commerciële instellingen, zoals sport en

muziekverenigingen of particulieren).

Aanvulling publicatie
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan
Stadskantoor
voor
Zandweg 1-3Hamerraad
te Kattendijke
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
en Commissie,
om aan die instellingen geen gegevens over
zie voor agenda www.goes.nl >
In de publicatie van
23 meien
m.b.t.
de ontwerpbeschikking
‘Zandweg
1-3 te Kattendijke’
is weggevallen
u uit
de basisregistratie
te verstrekken.
HierBestuur
Organisatie
>
dat de stukken gedurende
6 weken ter inzage liggen. Bijvoor
dezezijn
wordt
die omissie
hersteld.
Voor het overige
speciale
formulieren
beschikbaar.
Vergaderschema
blijft de publicatie 19.30
van 23uur
mei van kracht.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Omgevingsvergunningen
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Aanvragen omgevingsvergunning
ontvangt u een bevestiging.
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een
Geen collegespreekuur
omgevingsvergunning
hebben ontvangen. De publicatieWilt
vanuontvangen
heeft een informatief
op donderdag 10 november
weten aanaanvragen
wie in het afgelopen
jaar uw
karakter.
Tegen een aanvraag
kan geen bezwaar
gemaakt.zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur
van 10 november
komt in wordengegevens
Stadskantoor

(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
omschrijving
gemeente. Binnen
enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
02-06-2018 OMG-2018-0347 Papeweg 34 te Wolphaartsdijk het realiseren van een oprit
28-05-2018
OMG-2018-0339 Nansenbaan te GoesHet is belangrijk
het dat
bouwen
van eenin
bedrijfspand
de gegevens
de basisGehandicaptenparkeerplaats
28-05-2018
OMG-2018-0334
Rijksweg
100
te
hetenplaatsen
bovengrondse
registratie juist
actueel van
zijn.een
Twijfelt
u of uw
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten
een
			
‘s-Heer Arendskerke
AdBlue-installatie
gegevens kloppen?
Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren
op het
28-05-2018
OMG-2018-0335
Geertesplein
het restaurerenOver
en herbestemmen
de afdeling Publiekszaken.
uw rechten en
kenteken van een
gebruiker wonende
te Goes in 21 en 22
			
te Kloetinge
‘De Herberg’
plichten die tevan
maken
hebben met de basisregisde buurt van of aan:
28-05-2018
OMG-2018-0338 86tussen
en Bakendorp	
graafwerkzaamheden
t.b.v.
tratie is een folder
beschikbaar. Deze
folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 Goes
novemconserveringsmaatregelen
opvragen bij de
afdeling Publiekszaken.en
ber 2016)
verwijderen van ondergrondse
kabelmoffen in de 50kV
kabelverbinding
29-05-2018 OMG-2018-0341 Oosthavendijk 21
het realiseren van 16
			
te Wilhelminadorp
appartementen
verband met behandeling van de begroting te ver-

datum
zaaknummer
vallen. Het eerstvolgende
spreekuurlocatie
is donderdag
ontvangst
17 november om 18.30 uur.

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

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

29-5-2018

OMG-2018-0221

Wijngaardstraat 7 te Goes	het wijzigen van de voorgevel,
verhogen van de kap en renoveren
van de verdiepingen
Kattendijksedijk 19 te Goes	het plaatsen van vlaggenmasten
‘s-Heer Hendrikskinderenhet vernieuwen van een
straat, Ossenhoofdstraat en
drinkwatertransportleiding en het
Nieuwstraat te Goes
aanpassen van het elektriciteitsnet
Anthony Fokkerstraat 77A
het vervangen van de bestaande
te Goes
CNG-installatie
Fagotlaan 20 en 22 te Goes
het bouwen van een 2^1 kapwoning
Oostwal 103 te Goes
het uitbreiden van het kantoorpand

29-5-2018
OMG-2018-0213
30-5-2018
OMG-2018-0143
			
			
30-5-2018
OMG-2018-0133
			
1-6-2018
OMG-2018-0234
1-6-2018
OMG-2018-0233

omschrijving

Omgevingsvergunningen

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie
vermeldeomgevingsvergunning
datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Aanvragen
indienen
van een
schorst
de werking
vanvolgende
het besluit
niet. Welom
kaneen
eenomgevingsvergunbelanghebbende
Burgemeester
en bezwaarschrift
wethouders maken
bekend
dat zij de
aanvragen
die
bezwaar
gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
ning
hebbenheeft
ontvangen:
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde
spoed,
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor omschrijving
een dergelijk verzoek is griffierecht
datum
zaaknummer
locatie
verschuldigd.
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Verlenging beslistermijnen
woning
Burgemeester
wethouders makenOude
bekend
dat zij de 5
termijn om te beslissen
op de volgende
aanvragen
01-11-2016 enOMG-2016-0619
Boomgaard
het brandveilig
gebruik van
om een omgevingsvergunning met ten
hoogste zes weken hebben verlengd:
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
de schuur
				
beslisdatum
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
OMG-2018-0173 Heulmeetken te Goes het bouwen van 3 vrijstaande
woningen 21-6-2018
reclame
				
Verleende
omgevingsvergunning
(uitgebreid)
De publicatie
van ontvangen aanvragen
heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Burgemeester
en wethouders
bezwaar worden
gemaakt. maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende
omgevingsvergunning
hebben verleend:
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocezaaknummer
locatie
omschrijving
dure de volgende omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
OMG-2018-0140 Repelweg te Goes
het realiseren van een tijdelijk gronddepot (milieu-activiteit)

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

De
beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 7 juni 2018 ligt de
verzending
verleende
omgevingsvergunning,
de daarop
stukken,
gedurende
31-10-2016
OMG-2016-0529 met
Noorddijk
20betrekking hebbende
het
realiseren
van een zes
verbouwing
weken ter inzage. Voor inzage kunt uteeen
telefonische afspraak maken
de afdeling
Wolphaartsdijk
enmet
uitbreiding
vanVergunningen
de woning
en
Handhaving,OMG-2016-0560
telefoonnummer (0113)
700. Tegen
verleende
31-10-2016
Klein249
Frankrijk
7A te de
Goes
hetomgevingsvergunning
wijzigen van de gevelskan
van
gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep worden
ingesteld
bij de Rechtbank
bestaand
bedrijfspand
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
Breda,
door: van het
31-10-2016 OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te90006,
Goes 4800 PAhet
vervangen
• een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebrachtperronmeubilair
over de ontwerpbeschikking;
•	
een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs
niet kan worden
verweten
dat hijvan
geen
zienswijze naar
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goes
het rooien
4 waardevolle
eiken
voren heeft gebracht
over de ontwerpbeschikking.
4-11-2016
OMG-2016-0540
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
indienen
van
een beroepschrift
schorst
de belanghebbenden
werking van het besluit
niet.
kanna
eendebelanghebbende
die
Tegen een
verleende
vergunning
kunnen
binnen
zesWel
weken
dag van verzending
beroep
heeft ingesteld,
de voorzieningenrechter
van de indienen
rechtbankbijverzoeken
een voorlopige
voorziening
(zie vermelde
datum) een
gemotiveerd bezwaarschrift
burgemeester
en wethouders.
Het
teindienen
treffen, indien
spoed,
gelet de
op werking
de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
indienen van
van eenonverwijlde
bezwaarschrift
schorst
van het
besluit niet.
Wel kan
eenhet
belanghebbende
een
een verzoek
om een voorlopige voorziening
is griffierecht
verschuldigd.
die beroepschrift
bezwaar heeftofgemaakt,
de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team

Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien

Verleende
Hudsonweg
te Goes
onverwijldeomgevingsvergunning
spoed, gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Burgemeester
verschuldigd.en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
een
omgevingsvergunning
verleend
voor het realiseren van een reclamemast aan de Hudsonweg
Inzage
aangevraagde en hebben
verleende
vergunningen
te
De beschikking
voorbereid
met toepassing
van paragraaf
3.3 van de Wabo
en niet
gewijzigd
NaGoes.
een afspraak
met deisafdeling
Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249
700, kunt
ten
opzichte
van en
hetverleende
ontwerp. vergunningen inzien.
u de
aanvragen

De
verleendeop
omgevingsvergunning
met Wet
de daarop
betrekking hebbende stukken is met ingang
Meldingen
basis van artikel 8.40
milieubeheer
van
7 juni
2018 gedurende
zes melding
weken digitaal
te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl/
Op 29
september
2016 is een
in het kader
van het Activiteitenbesluit
ontvangen van J.L. Aers
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVBP02-VG99
beschikbaar
viamelding
www.goes.nl/
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk en
31 is
intevens
Goes. Het
betreft een
voor het realiseren
bestemmingsplannen.
Digitaal inzien
kan,
indienbehoefte
nodig, ook
in hetkunnen
stadskantoor.
van een onbemand tankstation.
Indien
daaraan
bestaat
inlichtingen worden ingewon-

nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Tegen
de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de genoemde termijn gemotiveerd beroep
M-ACT162556.
worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda,
door:
Door burgemeester
en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
•Burgemeester
een belanghebbende
die een
zienswijze
naar
gebracht
over de ontwerpbeschikking;
en wethouders
maken
bekend
datvoren
zij deheeft
volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
•	
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
verleend:
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.
De
omgevingsvergunning
treedt in werking
afloop van de beroepstermijn. Het
datum
zaaknummer
locatiemet ingang van de dag naomschrijving
indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
verzending
beroep
heeft ingesteld,
de voorzieningenrechter
van 7de rechtbank verzoeken
een voorlopige
voorziening
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
het plaatsen
van een container
te treffen, indien onverwijlde spoed, ’s
gelet
opArendskerke
de betrokken belangen,van
dat 1vereist.
Voor2016
het indienen van
Heer
november
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
tot 1 november
2017
2-11-2016

OOW-2016-414

Anjelierstraat te Goes

verlenging tot 12 november 2016

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
voor het plaatsen van een schaftkeet
Burgemeester
wethouders makenGrote
bekend
dat34
zijte
deGoes
volgende vergunningen
ontheffingen
hebben
4-11-2016 enAFW-2016-429
Kade
ontheffingen
sluitingsuur
in verband
verleend:
met een besloten feest

op 19 november 2016

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

31-5-2018
OOW-2018-309
te Goes	het plaatsen van een container
De burgemeester
maakt bekend datNieuwstraat
hij de volgende
vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
voor de opslag van gereedschap
en materiaal van 28 mei tot 20 juli
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
2018.
verzending
31-5-2018
OOW-2018-316
hoek Kleine Kade/’s-Heer
het plaatsen van een steiger,
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol			
Hendrikskinderenstaat/
hoogwerker, schaftkeet en toiletbox
houdende dranken tijdens de Life			
Achterhaven
van 31 mei tot 30 juni 2018
style markt op 12 november 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
28-5-2018
GHO-2018-312
Kolverniershof en
ontheffing voor geluidshinder
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur			
St. Adriaanstraat te Goes	tijdens Muziek voor Vaderdag
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
op 16 juni 2018
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
30-5-2018
EVG-2018-199
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Trucks & Trekkers op 24 juni 2018
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
31-5-2018
EVG-2018-232
rondom De Veste/Stenen Brug een evenementenvergunning voor
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
			
te Goes	Festival ‘De Veste’ van 22 juni tot en
met 24 juni 2018

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 6 juni 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

datum
verzending

zaaknummer

1-6-2018
EVG-2018-317
			
4-6-2018
EVG-2018-285
			
4-6-2018
EVG-2017-407

locatie

omschrijving

Frank van Borsselenstraat
een evenementenvergunning voor
te ‘s-Heer Hendrikskinderen	de Frank van Borsselenstraat-BBQ
op 30 juni 2018
skatebaan Jim Morrisonpad
een evenementenvergunning voor
te Goes
de Southpark Cup op 30 juni 2018
gemeente Goes	een evenementenvergunning voor
Delta Ride for the Roses op
9 juni 2018

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 verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

