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Datum
Activiteit
10 november

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben21
Wethoudersspreekuur
voor
denjuni
binnen zes weken
na de dag van verzending
inwoners
en ondernemers,
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaar		
www.goes.nlen
> Bestuur
en
schrift indienen bijzie
burgemeester
wethouders.
Organisatie
> Spreekuur
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst
		
– 19.30
uurkan een
de werking van het18.30
besluit
niet. Wel
Stadskantoor
belanghebbende die
bezwaar heeft gemaakt, de
21
juni
Debatraad,
zie voor agenda
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeelandwww.goes.nl
> Bestuur
en
West-Brabant, Team
Bestuursrecht,
Postbus
Organisatie
> Vergaderschema
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
19:30
uur onverwijlde spoed,
voorziening te treffen,
indien
Stadskantoor
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor
25
Bijeenkomst
‘Retail
richting
eenjuni
dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
2030’ zie voor informatie en
		
aanmelden > www.goes.nl/
Verstrekken persoonsgegevens
		
bijeenkomst-retail
In de basisregistratie
personen (de officiële
– 20:45bevolkingsaduur
benaming voor de18:00
Nederlandse
Mythe in Goes opgenomen
ministratie) zijn persoonsgegevens
28
amerraad
engaat
raadscommissie,
vanjuni
alle inwoners H
van
Goes. Het
hierbij om
zie voorals
agenda
zowel uw adresgegevens,
om gegevens over
		
www.goes.nl
> Bestuur
en Deze
huwelijk, nationaliteit,
ouders en
kinderen.
Organisatie
> Vergaderschema
gegevens worden vaak
automatisch
verstrekt
		
19:30 uur
aan overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
maatschappelijke Stadskantoor
instellingen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
Voor
evenementen
ziebeslissingen
www.goesisgoes.nl
instellingen
baseren
vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Bodembeleid Gronddepot
Bedrijvenpark
www.goes.nl
> Bestuur enPoelbos
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Organisatie > Vergaderschema
Burgemeester en wethouders
19uapril
de gebiedsspecifieke
doeleinden op
kunt
niet2018
voorkomen;
dit is verplicht
15.00 uur maken bekend dat de gemeenteraad
toegangskaart voorStadskantoor
Gronddepot bedrijvenpark Poelbos,voorgeschreven.
zoals voorgesteld
in dekunnen
Memo Bodembeleid
Soms
echter ook anderen
Gronddepot
Poelbos, heeft
14 novemberBedrijvenpark
Inloopbijeenkomst
voorvastgesteld. verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhoubelangstellenden over de
In de Memo Bodembeleid
Gronddepot
wordt
het gebiedsspecifieke
beleid
ding van
uw gegevens
verzoeken. Het
gaatnader
dan
werkzaamheden
aanBedrijvenpark
de nieuwe Poelbos
toegelicht. Dit beleid
geldt uitsluitend
voor het in de toepassingskaart
aangewezen
perceel,
gelegen
om verstrekking
aan verplichte
derden
(zoalsbineen
aansluiting
op de A58
nen de contouren van
toekomstig
bedrijvenpark Poelbos.
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30
- 21.00 uur
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
Het
beleid is van kracht
vanaf de eerste dag
na publicatie.
Desgewenst kan (die
op afspraak
eenvoor
mondelinge
ledenadministratie
in beginsel
alle
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
toelichting wordeninwoners
gegeven, en
u kunt
hierover een mail sturen
naar bodem@goes.nl.
kerkgenootschappen
in Nederland zorgdraagt
ondernemers,
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
Jonge Goese helden
gezocht > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
Op vrijdag 16 november
aanstaande reiken we in
Stadskantoor
Goes
weer nieuwe Jeugdlintjes
uitCommissie,
aan jonge inwoners Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en
die zich op een bijzondere
belangeloos
hebben
om aan die instellingen geen gegevens over
zie voorwijze
agenda
www.goes.nl
>
ingezet voor de Goese
samenleving
of dat nog
Bestuur
en Organisatie
> steeds u uit de basisregistratie te verstrekken. Hierdoen. Een feestelijke
gebeurtenis!
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Het is tot woensdag19.30
31 oktober
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
uur mogelijk jongeren
hiervoor aan te dragen.
Op www.goes.nl/jeugdlintje nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
vindt u het aanmeldformulier en meer informatie.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Omgevingsvergunningen

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

Geen collegespreekuur
Aanvragen
omgevingsvergunning
op donderdag
10 november

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
Burgemeester
en wethouders
bekend
om een
gegevensaanvragen
zijn verstrekt,
danomgevingsvergunning
kunt u daarvan
Het collegespreekuur
van 10 maken
november
komtdat
in zij de volgende
hebben
De publicatie
ontvangen
aanvragen
heeft eeneen
informatief
Tegen
(schriftelijk)
overzichtkarakter.
opvragen
bij deeen
verbandontvangen.
met behandeling
van devan
begroting
te veraanvraag
kan
geen bezwaar
worden gemaakt.
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het
eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
17 november om 18.30 uur.

datum
zaaknummer
ontvangst
Gehandicaptenparkeerplaats

locatie

zicht (kosteloos) thuisgestuurd.

omschrijving

Het is belangrijk dat de gegevens in de basis12-06-2018
OMG-2018-0368
Ravelijn
de Groene
Jager
5
hetenverbouwen
vanTwijfelt
het pand
naar
registratie
juist
actueel zijn.
u of
uw
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten
een
			
te Goes op het
appartementen
restauratie
van
gegevens kloppen?
Neem danencontact
op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren
				
het pand
de afdeling Publiekszaken.
Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
12-06-2018
Plasweg 2 te Kattendijke
bouwen
van een
plichten die tehet
maken
hebben
metonderkomen
de basisregisde buurt van ofOMG-2018-0365
aan:
				
voor
arbeidsmigranten
bestaande
tratie is een folder beschikbaar. Dezeinfolder
kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem				
loods
opvragen bij de
afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
12-06-2018 OMG-2018-0367 Land van Jakes te Goes
het bouwen van een woning
14-06-2018 OMG-2018-0372 Willem Barentszstraat 27-31
het egaliseren en inzaaien met gras
			
te Goes
van het perceel na sloopwerkzaam
				
heden
15-06-2018 OMG-2018-0375 ‘s-Gravenpolderseweg 114
het wijzigen van de brand			
te Goes
scheiding en branddeuren 		
Moeder Kind Jeugd
15-06-2018 OMG-2018-0376 ‘s-Gravenpolderseweg 114
het plaatsen van een kunst			
te Goes
werk				
			
15-06-2018 OMG-2018-0373 Bessestraat 1 te Goes
het bouwen van een garage
				
en berging en het verbreden
				
van de bestaande inrit
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u
de aanvragen inzien.

Verleende
omgevingsvergunningen (regulier)
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Aanvragen
omgevingsvergunning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat zij de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunverzending
ning hebben ontvangen:
13-6-2018
W-AOV180124 /
Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goes het verplaatsen van het tijdelijke op		
00188939		
en
overslagvak van gevaarlijke
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
stoffen van hal M-01 naar hal M-02
ontvangst
11-6-2018
Vorststraat
37 te Goes
het
van
devrijstaande
pui en
31-10-2016 OMG-2018-0275
OMG-2016-0610 Lange
Karrelanden
te Goes
het aanpassen
bouwen van
een
				
aanbrengen
reclame
woning
12-6-2018
11 en 13
het
van devan
panden
01-11-2016 OMG-2018-0304
OMG-2016-0619 Singelstraat
Oude Boomgaard
5 te Goes
het samenvoegen
brandveilig gebruik
15-6-2018
OMG-2018-0347 Papeweg
34 te Wolphaartsdijk het
realiseren
een oprit
te Kloetinge
gebouw
40 navan
herinrichting
15-6-2018
te Goes
het
04-11-2016 OMG-2018-0308
OMG-2016-0622 Gasthuisstraat
Proeftuin 7 te 22
Wilhelminadorp
het wijzigen
bouwen van
van de
eengevels
overkapping aan
15-6-2018
OMG-2018-0173 Heulmeetken 6, 8 en 10
het
bouwen van 3 vrijstaande
de schuur
			
Goes 12 te Goes
woningen
04-11-2016 OMG-2016-0621 teScottweg
het vervangen van bestaande
18-6-2018
OMG-2018-0251 Diazweg 6 en 7  te Goes
het
bouwen van een bedrijfspand
reclame
Tegen
een verleende
vergunning
kunnen belanghebbenden
binnen
zes weken
de aanvraag
dag van verzending
De publicatie
van ontvangen
aanvragen
heeft een informatief
karakter.
Tegennaeen
kan geen
(zie
vermelde
datum)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
bezwaar
worden
gemaakt.
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 BestuursVerleende
omgevingsvergunningen
recht,
Postbus 90006,
4800 PAmaken
Breda, bekend
verzoeken
voorlopige
voorziening
te treffen,
indien onverwijlde
Burgemeester
en wethouders
dateen
zij na
toepassing
van de reguliere
voorbereidingsprocespoed,
op de betrokken
belangen, dat vereist.
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
dure degelet
volgende
omgevingsvergunningen
hebbenVoor
verleend:

Door
burgemeester
en wethouderslocatie
verleende vergunningen en ontheffingen
datum
zaaknummer
omschrijving
Burgemeester
verzending en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
31-10-2016

OMG-2016-0529

Noorddijk 20

datum
zaaknummer
locatie
te Wolphaartsdijk
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes

het realiseren van een verbouwing

omschrijving
en uitbreiding van de woning

het wijzigen van de gevels van
18-6-2018
OOW-2018-335
Stoofstraat, Stoofplein en
het
plaatsen
van een steiger, schaftbestaand
bedrijfspand
te Goes
keet,
container,van
bouwmaterialen
31-10-2016 OMG-2016-0508 Nieuwstraat
Stationsplein
1 te Goes
het vervangen
het
				
en
toilet van 28 juni tot en met
perronmeubilair
				
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes 12
hetseptember
rooien van2018
4 waardevolle eiken
12-6-2018
OOW-2018-314
Grote Markten8 14A
te Goes
van een
een steiger
van
4-11-2016
OMG-2016-0540 Opril
Duvensteijn14
te Goes het
het plaatsen
bouwen van
2^1 kapwoning
				
2 t/m 6 juli 2018
14-6-2018
STV_O-2018-216
Wissekerkseweg
6 te
de
Tegen een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnen een
zes stookontheffing
weken na de dagtijdens
van verzending
‘s-Heer
Arendskerkeindienen bij burgemeester
kindervakantieweek
op 15 augustus
(zie vermelde datum) een gemotiveerd
bezwaarschrift
en wethouders.
Het
				
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit2018
niet. Wel kan een belanghebbende
15-6-2018
OOW-2018-352
Bocht van Guinea te
Goes
Het plaatsen
van bouwmaterialen
die bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
van
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
				
van 12voorziening
juni t/m 20 juli
2018 indien
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
te treffen,
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Tegen
een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
verschuldigd.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders.
Het indienen
een bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een
Inzage aangevraagde
envan
verleende
vergunningen
belanghebbende
heeftVergunningen
gemaakt, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland-WestNa een afspraak die
metbezwaar
de afdeling
en Handhaving, telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
Brabant,
Team Bestuursrecht,
90006,inzien.
4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te
u de aanvragen
en verleende Postbus
vergunningen
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek
isMeldingen
griffierechtop
verschuldigd.
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
burgemeester
verleende
vergunningen
en in
ontheffingen
& Zn.de
voor
de locatie gelegen
aan Klein
Frankrijk 31
Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

De
burgemeester
maakt
bekend dat
hij dedaaraan
volgendebehoefte
vergunningen
ontheffingen
heeft verleend:
van
een onbemand
tankstation.
Indien
bestaaten
kunnen
inlichtingen
worden ingewondatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6 51204428. De melding
is geregistreerd onder nummer
verzending
M-ACT162556.
18-6-2018
EVG-2018-245
Grote Markt te Goes
een evenementenvergunning voor
Zomermarkt 2 augustus 2018
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en een
ontheffingen
14-6-2018
DHW_O-2018-358
parkeerplaats
Schenge
Goes
ontheffing schenken
zwak alcohol
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat het
zij de
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
tijdens Glorification op 16 juni 2018
verleend:
11-6-2018
EVG-2018-156
Parkeerterrein sportpark
een evenementenvergunning voor
Schenge
Glorification
op 16 juni 2018
datum
zaaknummer
locatie te Goes
omschrijving
12-6-2018
Geldeloozepad 5G te Goes
een evenementenvergunning voor
verzending EVG-2018-233
				
de
de Goese
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
hetKindervakantieweek
plaatsen van een container
				 ’s Heer Arendskerke
Polder
van 14 augustus
van 1 november
2016 tot en met
				
16
2018
tot augustus
1 november
2017
13-6-2018
EVG-2018-146
Hendrikskinderen
een
evenementenvergunning
voor
2-11-2016
OOW-2016-414 ‘s-Heer
Anjelierstraat
te Goes
verlenging
tot 12 november 2016
				
Kindervakantieweek
van
13
t/m
16
voor het plaatsen van een schaftkeet
				
augustus
2018
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur in verband
14-6-2018
EVG-2018-292
Wissekerkseweg 6
een
voor
metevenementenvergunning
een besloten feest
te ‘s-Heer Arendskerke
de
op Kindervakantieweek
19 november 2016 ‘s-Heer
				
Arendskerke van 13 augustus tot en
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenmet 15 augustus 2018
18-6-2018
EVG-2018-311
6
een evenementenvergunning voor
De burgemeester
maakt bekend datMeestoofweg
hij de volgende
vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
			
te Wilhelminadorp
de kindervakantieweek
				
Wilhelminadorp van 13 tot en met
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
				
16 augustus 2018

verzending

4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholTegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
houdende dranken tijdens de Lifevan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het
style markt op 12 november 2016
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team BestuursKerst Sing-in op 24 december 2016,
recht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
dit evenement.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burde verleende vergunningen inzien.
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
www.goes.nl
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

