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AgendaGoes
Datum
Activiteit

4
Beurs
energiezuinig
10juli	
november
Begrotingsraad
voorbouwen
Begroting
		
en
wonen
2017
zie voor agenda
		
18.00
- 21.00>uur
www.goes.nl
Bestuur en
		
Stadhuis,
Grote
markt
Organisatie
> Vergaderschema
5 juli	Wethoudersspreekuur
voor
15.00 uur
inwoners
en ondernemers,
Stadskantoor
zie
www.goes.nl > Bestuur
14 november
Inloopbijeenkomst
voor en
Organisatie
> Spreekuur
belangstellenden
over de
		
18.30
- 19.30 uuraan de nieuwe
werkzaamheden
		
Stadskantoor
aansluiting op de A58
5 juli	Debatraad,
zieuur
voor agenda
19.30 - 21.00
www.goes.nl
Stadskantoor> Bestuur en
Organisatie
> Vergaderschema
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
19.30
uuren ondernemers,
inwoners
		
Stadskantoor
zie www.goes.nl > Bestuur en

Organisatie > Spreekuur
Voor evenementen18.30
zie www.goesisgoes.nl
- 19.30 uur
Stadskantoor
Hamerraad en Commissie,
Sloop woningen W.
zieBarentszstraat
voor agenda www.goes.nl >
Bestuur en Organisatie >
De sloop van de woningen
aan de
Vergaderschema
W.Barentszstraat 27,
29, en
19.30
uur31 is gestart.
Dit doen we, zodatStadskantoor
er ruimte ontstaan voor
de nieuwe rotonde ‘Kompasplein’. Voor de
sloopwerkzaamheden
we ongeveer
Voor evenementen zie hebben
www.goesisgoes.nl
twee weken nodig. De woningen worden eerst
in
de hekken
geplaatst en van binnen gestript
Geen
collegespreekuur
en
worden de buitenmuren
op afgebroken.
donderdag Daarna
10 november
verwijderd.
Vervolgensvan
hebben
we nog 1komt
weekin
Het collegespreekuur
10 november
nodig
voor
debehandeling
grondwerkzaamheden.
Na de te
sloop
verband
met
van de begroting
verwordt
ingezaaidspreekuur
met gras.is
Het
verkeer
vallen.het
Hetgebied
eerstvolgende
donderdag
ondervindt
geen
van de werkzaamheden.
17 november
omhinder
18.30 uur.
Het bouwverkeer rijdt via de W. Barentszstraat de
kruising
bij de M.A. de Ruijterlaan op.
Gehandicaptenparkeerplaats
17 november

Burgemeester en wethouders hebben besloten een
Voor
de sloop van de woningen
we gebruik
gehandicaptenparkeerplaats
te maken
reserveren
op het
van
de subsidie
Provinciale
Wonen.
kenteken
van een
gebruikerImpuls
wonende
te Goes in
Met
deze van
regeling
wil de Provincie Zeeland het
de buurt
of aan:
overschot
aan oude woningen, die86niet
aan
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.dmeer
(1 novemdeber
moderne
2016) eisen voldoen, verminderen. Hierdoor
kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en
neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de
leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden
toe.
Met de aanleg van de spooronderdoorgang zal
het verkeer voortaan via de onderdoorgang naar
de zuidkant van de stad gaan, de verwachting
is dat hierdoor de verkeersdruk in de M.A. de
Ruijterlaan verder toeneemt. Op dit moment is
het voor fietsers, voetgangers en autoverkeer
al lastig oversteken op het kruispunt. Het is
daarom noodzakelijk om het kruispunt M.A.
De Ruijterlaan/W. Barentszstraat aan te passen
om het oversteken gemakkelijker en veiliger te
maken.
Het Kompasplein wordt in het najaar van 2019
aangelegd als keervoorziening aan het uiteinde
van de onderdoorgang, waardoor het verkeer
vanaf het Marconigebied eerst rechtsaf gaat, de
rotonde rond rijdt en zo richting het centrum kan.
Linksafslaan is dan dus niet meer mogelijk. Op
termijn willen we ook de meubelboulevard op
deze rotonde ontsluiten.

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben-

Aanvragen
den binnenomgevingsvergunning
zes weken na de dag van verzending

Omgevingsvergunningen

kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Tegen
een
verleende vergunning
kunnen
belanghebbenden
binnen zesPostbus
weken na
de dag4800
van verzending
(zie vermelde
datum) eenvoorziening
gemotiveerdtebezwaarschrift
voor de
ledenadministratie)
en aan
vrije derden
Bestuursrecht,
90006,
PA Breda, verzoeken
een voorlopige
treffen, indien
indienen
bij burgemeester
en wethouders.
van een bezwaarschrift
de werking
van het besluit
niet. Voor
Wel kan
belanghebbende
die
(niet commerciële
instellingen,
zoals sportHet
en indienenonverwijlde
spoed, gelet schorst
op de betrokken
belangen,
dat vereist.
een een
dergelijk
verzoek is griffierecht
bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter van deverschuldigd.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
muziekverenigingen
of particulieren).
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken

Verlenging
beslistermijnen
om aan die instellingen
geen gegevens over

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
om te beslissen
op de volgende
aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes
u uit de basisregistratie
te verstrekken.
Hier- dat zij de termijn
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.
weken
hebben
verlengd:
voor zijn
speciale
formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.

zaaknummer
locatie of telefonisch
nl>inwoner>publiekszaken>loket

OMG-2018-0293
Van Hertumweg14
te0113.
Goes
opvragen bij de afdeling Publiekszaken
OMG-2018-0294
Bergweg
1 teverwerkt
Goes
Nadat de gemeente uw verzoek
heeft
			
ontvangt u een bevestiging.

Verleende
omgevingsvergunning
(uitgebreid)
Wilt u weten
aan wie in het afgelopen
jaar uw

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
omschrijving
nieuwe
uiterstebeslisdatum
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen
van J.L. Aers

het
realiseren
eengelegen
spoortunnel
9-8-2018
& Zn.
voor de van
locatie
aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een
melding voor het realiseren
het
van kozijnen
en brandwerende
deuren
en het
verplaatsen
vanvervangen
een onbemand
tankstation.
Indien daaraan
behoefte
bestaat
kunnen 10-8-2018
inlichtingen worden ingewonvan
ondergrondse
afvalcontainer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
neneen
bij RUD
Zeeland, telefoonnummer

M-ACT162556.

Burgemeester
wethouders
maken
bekend dat zij na toepassing
van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure
uit de Weten
algemene
bepalingen omgevingsrecht
gegevens zijn en
verstrekt,
dan kunt
u daarvan
Door burgemeester
en wethouders
verleende vergunningen
ontheffingen
(Wabo)
de volgende
omgevingsvergunning
(schriftelijk)
een overzicht
opvragen bij de hebben verleend:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben

gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat over-

zaaknummer
locatie
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
OMG-2018-0177

verleend:

Oostmolenweg 81 te Kloetingedatum

omschrijving
het brandveilig
gebruik van
het tijdelijk schoolgebouw
zaaknummer
locatie

omschrijving

verzending
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisDe
beschikking
gewijzigd
ten opzichte
van het ontwerp.
Met ingang
van 5-7-2018 ligtRaadhuisstraat
de verleende omgevingsvergunning,
met de van
daarop
registratie
juist is
enniet
actueel
zijn. Twijfelt
u of uw
7-11-2016
OOW-2016-403
7
het plaatsen
een betrekking
container
hebbende
stukken, gedurende
zes weken
met de afdeling Vergunningen
en Handhaving,
gegevens kloppen?
Neem dan contact
op ter
metinzage. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak
’s Heer maken
Arendskerke
van 1 november
2016
telefoonnummer
(0113) 249Over
700.uw rechten en
de afdeling Publiekszaken.
tot 1 november 2017
Tegen
de die
verleende
omgevingsvergunning
kan gedurende
de termijn van
terinzagelegging gemotiveerd
beroep
worden ingesteld
bij de Rechtbank
Zeelandplichten
te maken
hebben met de basisregis2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te Goes
verlenging
tot 12 november
2016
West-Brabant,
Teambeschikbaar.
Bestuursrecht,
Postbus
90006,
tratie is een folder
Deze
folder kunt
u 4800 PA Breda, door:
voor het plaatsen van een schaftkeet
•opvragen
een belanghebbende
een zienswijze naar voren heeft
gebracht over
de ontwerpbeschikking;
bij de afdelingdie
Publiekszaken.
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
•	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over
de ontwerpbeschikking.
met een
besloten feest
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift
schorst
de werking
op 19 november
2016
van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist.verleende
Voor het indienen
van eenen
beroepschrift
of een verzoek om een voorlopige
Door
de burgemeester
vergunningen
ontheffingen
voorziening is griffierecht verschuldigd.
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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben
verzending
ontvangen:
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Lifedatum ontvangst
zaaknummer
locatie
omschrijving
style markt op 12 november 2016
21-3-2018
M-ACT180190
Beethovenlaan 10 te Goes	het bouwen van een appartementengebouw voor de zorg aan
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
mensen met een beperking
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen
dit evenement.
heeft over ingediende meldingen, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@
rud-zeeland.nl
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/burDoor burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben 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 verzending
zaaknummer
locatie
omschrijving
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
25-06-2018
OOW-2018-378
Albert Joachimikade te Goes	het plaatsen van een schaftkeet van 2 t/m 13 juli 2018
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
26-6-2018
GHO-2018-371
Lijnbaan te Goes	ontheffing voor het uitvoeren van geluid producerende
werkzaamheden in de avond- en nachturen op 4 juli 2018
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
28-6-2018
STP-2018-393
Gasthuisstraat te Goes	standplaats voor het BOB-team met een smartcar op 29 juli 2018
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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datum verzending

zaaknummer

28-6-2018
STP-2018-353
28-6-2018
OOW-2018-397
28-6-2018
OOW-2018-395
28-6-2018
STP-2018-399
			
28-6-2018
STP-2018-323

locatie

omschrijving

plein voor De Griffioen Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk
zomer weekmarkt op de woensdagen van 10.00 uur tot 14.00 uur van 4 juli t/m 29 augustus 2018
Zonnebloemstraat 2 te Goes	het plaatsen van een puincontainer van 29 juni t/m 13 juli 2018
Marktveld 1 te Kloetinge	het plaatsen van een steiger van 2 t/m 22 juli 2018
Schimmelpenninckstraat
standplaats met de Delta infobus in
te Kloetinge en Singelstraat te Goes
Kloetinge op 26 juli en in Goes op 27 en 28 juli 2018
Grote Markt te Goes	een standplaats voor de verkoop van oliebollen etc. van 1 t/m 30 november 2018

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

27-6-2018
28-6-2018

EVG-2018-229
EVG-2018-255

locatie

omschrijving

kanaal Wilhelminadorp tussen Goese Meer en sluizen
een evenementenvergunning voor de Ganzetrek op 1 september 2018
Manneeweg 7 te Kloetinge	een evenementenvergunning voor de Klusdurpse dagen (kindervakantieweek) van 14 augustus tot
en met 17 augustus 2018
2-7-2018
EVG-2018-217
veld achter het Omnium te Goes	een evenementenvergunning voor het introkamp Cios Goes van 28 augustus tot en met
				
30 augustus 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

