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Omgevingsvergunningen
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
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13-07-2018 OMG-2018-0441 Amundsenweg 13 te Goes
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13-07-2018 OMG-2018-0442 Lange Vorststraat 65 te Goes
het wijzigen van de luifel
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:
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Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
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van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft 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
zaaknummer
locatie
omschrijving
Bestuursrecht, 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
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholverschuldigd.
houdende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
u de verleende vergunningen inzien.
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
www.goes.nl
dit evenement.

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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

