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Datum
Activiteit
10 november

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben28
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
28
juni
Hamerraad
en raadscomvoorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland		
missie,
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.
4 juli
Beurs energiezuinig bouwen en
		
wonen.
Verstrekken persoonsgegevens
		
18:00
- 21:00(de
uurofficiële
In de basisregistratie
personen
		
Grote
markt
benaming voor deStadhuis,
Nederlandse
bevolkingsad5ministratie)
juli
Debatraad, zie voor
agenda
zijn persoonsgegevens
opgenomen
		
Bestuur
en om
van alle inwoners www.goes.nl
van Goes. Het>gaat
hierbij
		
Organisatie
> Vergaderschema
zowel uw adresgegevens,
als om
gegevens over
		
19:30ouders
uur en kinderen. Deze
huwelijk, nationaliteit,
		
Stadskantoor
gegevens worden vaak
automatisch verstrekt
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
Voor
evenementeninstellingen,
zie www.goesisgoes.nl
maatschappelijke
voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Wijziging parkeerverordening
verordening
parkeerbelastingen
www.goes.nl >en
Bestuur
en
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Organisatie > Vergaderschema
Om het parkeerproduct
aan te kunnen
de gemeenteraad
doeleinden
kuntbieden
u niet heeft
voorkomen;
dit is verplicht
15.00werknemersparkeervergunning
uur
op 31 mei 2018 deStadskantoor
‘4e wijziging
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Verordening
Goes voor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregis14 novemberparkeerbelastingen
Inloopbijeenkomst
2015’ (inclusief debelangstellenden
daarbij horende over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhoutarieventabel) en 3e
wijziging Parkeerding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden
aan de nieuwe
verordening Goes vastgesteld.
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting Beide
op de A58
verordeningen zijn19.30
opgenomen
het
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
- 21.00inuur
‘Register van algemeen
verbindende
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
voorschriften’
inzage ligt.
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november dat ter
Wethoudersspreekuur
voor
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
Wijziging bouwverordening
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
Burgemeester en wethouders
maken
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30
uur
bekend dat de gemeenteraad
op 21
Stadskantoor
juni
2018 de zestiende
wijziging
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad
envan
Commissie,
de bouwverordening
om aan die instellingen geen gegevens over
zieheeft
voor vastgesteld.
agenda www.goes.nl >
De bouwverordening
is aangepast
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur
en Organisatie >
in verband met hetVergaderschema
vervallen van de
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
stedenbouwkundige
bepalingen
uit
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30
uur
paragraaf 5 van hoofdstuk
2. De gewijnl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
zigde bouwverordening wordt vandaag
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
integraal
bekendgemaakt
via het
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen
zie www.goesisgoes.nl
digitale Gemeenteblad op Overheid.
ontvangt u een bevestiging.
nl
(https://zoek.officielebekendmakinGeen
collegespreekuur
gen.nl/zoeken/gemeenteblad)
op donderdag 10 november en treedt
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
in
op 1 juli 2018.
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Hetwerking
collegespreekuur
van 10 november komt in
verband met behandeling van de begroting te verOmgevingsvergunningen
vallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
17 november om 18.30 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning

(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.

Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende
aanvragen
omgevingsvergunning
Het is belangrijk
datom
deeen
gegevens
in de basisGehandicaptenparkeerplaats
hebben
ontvangen.
De publicatie
van ontvangen
aanvragen
heeft een
Tegen
registratie
juistinformatief
en actueelkarakter.
zijn. Twijfelt
u een
of uw
Burgemeester
en wethouders
hebben
besloten een
aanvraag
kan geen bezwaar worden
gemaakt.
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het

de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die teomschrijving
maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
18-06-2018
OMG-2018-0378 Van Doornestraat 14opvragen
te Goes bij de
hetafdeling
realiseren
van een nieuw
Publiekszaken.
ber 2016)
				
bedrijfspand
19-06-2018 OMG-2018-0380 Pyntorenstraat, Sint Jacobstraat het verlagen van de riolering
			
en kruising Gasthuisstraat
			
Lange Vorststraat te Goes
20-06-2018 OMG-2018-0382 Karrelanden 22 te Goes
het bouwen van een vrijstaande
				
woning
20-06-2018 OMG-2018-0387 Kooiweg 5 te Wilhelminadorp het bouwen van een aanbouw en
				
dakkapel
20-06-2018 OMG-2018-0385 Brugstraat te Wilhelminadorp het bouwen van een vrijstaande
				
woning
22-06-2018 OMG-2018-0391 Klaphekkeweg 134 te Goes
het bouwen van een schuur-berging
22-06-2018 OMG-2018-0390 Kleine Kade 47 te Goes
het intern verbouwen van het pand
				
en aanpassen buitenkozijn van de
				
keuken
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in

datum
locatie
de buurt van ofzaaknummer
aan:
ontvangst
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem-

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

21-6-2018
OMG-2018-0250
			
21-6-2018
OMG-2018-0197

locatie

omschrijving

‘s-Heer Hendrikskinderenstraat het verbouwen en renoveren van de
38 t/m 46 te Goes
bestaande panden
Magdalenastraat 9 te Goes
het handelen in strijd met het

				
bestemmingsplan voor het realiseren
Omgevingsvergunningen
				
van een bierbrouwerij
22-6-2018
OMG-2018-0292 Columbusweg 29A te Goes
het uitbreiden van de werkplaats
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunTegen
een verleende
vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
ning hebben
ontvangen:
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen
bezwaarschrift schorst
de werking van het besluit niet.
Wel kan een belanghebbende die
datum van eenzaaknummer
locatie
omschrijving
bezwaar
heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursontvangst
recht,
Postbus 90006,
4800 PA Breda,
verzoeken een
voorlopige voorziening
te treffen,
indien
onverwijlde
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
te Goes
het bouwen
van een
vrijstaande
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk woning
verzoek is griffierecht verschuldigd.
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Verlenging beslistermijnen
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Burgemeester
wethouders maken Proeftuin
bekend dat
de termijn om te beslissen
op de
volgende
aanvragenaan
04-11-2016 enOMG-2016-0622
7 zij
te Wilhelminadorp
het bouwen
van
een overkapping
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
de schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
zaaklocatie
omschrijving
nieuwe uiterste
reclame

nummer

beslisdatum

OMG-2018-0291
Korte Kerkstraat
14 te Goes
handelenkarakter.
in strijd met
heteen aanvraag kan8-8-2018
De publicatie van ontvangen
aanvragen
heeft eenhet
informatief
Tegen
geen
			
bestemmingsplan voor het
bezwaar worden gemaakt.
			
realiseren van een café

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
datum
verzending
ontvangst
31-10-2016

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

OMG-2016-0529 Noorddijk 20
11-5-2018
MM-2018-0029 te Wolphaartsdijk
Columbusweg 66 te Goes
					
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes

het realiseren van een verbouwing
het vervangen
van een
en uitbreiding
van de woning
dieselopslaginstallatie
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 vermeldeen
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

22-6-2018
Albardastraat 42 te Goes
het plaatsen van een afvalcontainer
verschuldigd. OOW-2018-369
				
van 3 t/m 17 juli 2018
21-6-2018
OOW-2018-374
Willem
Zelleweg 21 te Goes
het plaatsen van een container van
Inzage aangevraagde
en verleende
vergunningen
				
21 juni t/m 2 juli
2018249 700, kunt
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113)

u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van
verzending
vermelde
datum)
eenWet
gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
Meldingen
op (zie
basis
van artikel
8.40
milieubeheer
wethouders.
Het indienen
bezwaarschrift
schorst
de werking
van het besluit
niet. Wel
kan
Op 29 september
2016 isvan
eeneen
melding
in het kader
van het
Activiteitenbesluit
ontvangen
van
J.L.een
Aers
belanghebbende
die bezwaar
gemaakt,
de voorzieningenrechter
van een
de Rechtbank
Zeeland-West& Zn. voor de locatie
gelegenheeft
aan Klein
Frankrijk
31 in Goes. Het betreft
melding voor
het realiseren
Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
90006,
4800
PA Breda,
verzoeken
een
voorlopige worden
voorziening
te
van een onbemand
tankstation.
Indien
daaraan
behoefte
bestaat
kunnen
inlichtingen
ingewontreffen,
onverwijlde
spoed, gelet op
de(0)6
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor een dergelijk
verzoek
nen bijindien
RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31
51204428.
De melding
is geregistreerd
onder nummer
isM-ACT162556.
griffierecht verschuldigd.

Door
burgemeester
vergunningen
en ontheffingen
Doorde
burgemeester
enverleende
wethouders
verleende vergunningen
en ontheffingen

De
burgemeester
bekendmaken
dat hijbekend
de volgende
en ontheffingenenheeft
verleend:hebben
Burgemeester
enmaakt
wethouders
dat zijvergunningen
de volgende vergunningen
ontheffingen
verleend:

datum
verzending
datum

zaaknummer

zaaknummer

locatie

locatie

19-6-2018
Hollandse Hoeve gebied te Goes
verzending EVG-2018-328
				
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
				
’s Heer Arendskerke
20-6-2018
EVG-2018-305
in en rondom de kade in Goes
				
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes

omschrijving

omschrijving

een evenementenvergunning voor
een
Openluchtdienst
26 augustus
het plaatsen
van eenop
container
2018
van 1 november 2016
een
voor de
tot 1evenementenvergunning
november 2017
KadeParade
op12
14november
en 15 juli 2018
verlenging tot
2016

voor het plaatsen van een schaftkeet
20-6-2018
DHW_O-2018-306
Rondom
de kade
Goes
ontheffing
zwak-alcohol
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade
34 teinGoes
ontheffingschenken
sluitingsuur
in verband
				
houdende
dranken
tijdens
de Kade
met een besloten feest
				
Parade
op 14 en 15
juli 2018
op 19 november
2016
20-6-2018
DHW_O-2018-342 Bocht van Guinea 4 te Goes
een ontheffing voor het schenken
				
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenvan zwak alcohol tijdens een
				
Spaanse avond op 1 juli 2018
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
21-6-2018
DHW_O-2018-108 De Perponcherpolderweg 1
ontheffing schenken zwak-alcohol
			
te Wolphaartsdijk
houdende dranken tijdens FunFest
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
				
Outdoor 2018 op 21 juli 2018
verzending
21-6-2018
DHW_V-2018-163 Magdalenastraat 9 te Goes
een vergunning Drank- en Horecawet
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol				
voor Brouwerij Het Gansje
houdende dranken tijdens de Life21-6-2018
EXH-2018-166
Magdalenastraat 9 te Goes
exploitatievergunning voor
style markt op 12 november 2016
				
Brouwerij Het Gansje
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
25-6-2018
EVG-2018-333
in en rondom buurthuis De Pit, een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
			
Appelstraat 2A te Goes
Kindervakantieweek Goes-Zuid van
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
				
13 augustus tot en met 17 augustus
dit evenement.
				
2018
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burgevan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burmeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorzieZeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
ning te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
verzoek is griffierecht verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

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

www.goes.nl

