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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Organisatie > Vergaderschema
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
15.00 uur
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Stadskantoor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregis14 november
Inloopbijeenkomst voor
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhoubelangstellenden over de
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur voor
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
om aan die instellingen geen gegevens over
zie voor agenda www.goes.nl >
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
Omgevingsvergunningen
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
Aanvragen omgevingsvergunning
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
om een
omgevingsvergunopvragenaanvragen
bij de afdeling
Publiekszaken
14 0113.
ning
ontvangen.
De publicatie van ontvangen aanvragen
heeft een uw
informatief
karakter.
Tegen
Nadat de gemeente
verzoek heeft
verwerkt
Voor hebben
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
ontvangt u een bevestiging.

Geen collegespreekuur
datum
locatie
op donderdag zaaknummer
10 november
ontvangst
Het collegespreekuur van 10 november komt in

omschrijving
Wilt u weten aan
wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
17-07-2018
OMG-2018-0462
Bergwegte
14verte Goes	
het overzicht
realiserenopvragen
van dierenverblijven,
(schriftelijk) een
bij de
verband met behandeling
van de begroting
een kas
en plaatsen
van een
erfafgemeente. Binnen
enkele
weken krijgt
u dat
overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
scheiding
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
17-07-2018 OMG-2018-0461 Cookweg te Goes	met bouwen van een bedrijfspand
metdat
kantoor
Het is belangrijk
de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
17-07-2018
OMG-2018-0455
Marconistraat
Goes
hetenslopen
van
de Twijfelt
fundaties
juist
actueel
zijn.
u of uw
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten een18 teregistratie
18-07-2018
OMG-2018-0470
Manneeop
te het
Goes
het aanleggen
van
5 bruggen
gegevens kloppen?
Neem dan
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
18-07-2018
OMG-2018-0477
Goese
Dieplaan
het bouwen van
eenuw
patiowoning
de afdeling Publiekszaken.
Over
rechten en
kenteken van een
gebruiker wonende
te Goes
in te Goes
18-07-2018
Dirk Dronkersweg 18
te Goes	
huisvesten
van
een
plichten
die tehet
maken
hebben
met
dekringloopbasisregisde buurt van ofOMG-2018-0479
aan:
winkel
tratie is een folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem18-07-2018
OMG-2018-0473 Heulblok 10 te Goes	
hetafdeling
bouwenPubliekszaken.
van een vrijstaande
opvragen bij de
ber 2016)
woning
20-07-2018 OMG-2018-0483 Verrijn Stuartweg 1 te Goes
het uitbreiden van het bedrijfspand
20-07-2018 OMG-2018-0482 Land van Straub 86 te Goes
het bouwen van een woning
23-07-2018 OMG-2018-0484 Goese Diep te Goes
het plaatsen van een zwaluwtil
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)
datum
zaaknummer
locatie
ontvangst
10-5-2018
W-MWP180012 / 00197748
			

omschrijving

Zusterstraat 5	betreft aanwezigheid vetafscheider
te Goes
binnen de inrichting

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

16-7-2018
OMG-2018-0327
16-7-2018
OMG-2018-0332
16-7-2018
OMG-2018-0212
			
16-7-2018
OMG-2018-0328
16-7-2018
OMG-2018-0298

locatie

omschrijving

Lange Kerkstraat 14 te Goes
Duvensteijn 7 te Goes
tussen Mannee en
de Kattendijksedijk te Goes
Kolveniershof 50 te Goes
Middelburgsestraat 25 te Goes

het aanbrengen van 2 banieren
het bouwen van een woning
het aanpassen van de watergang
het plaatsen van lichtreclame
het uitbreiden van de woning

17-7-2018
OMG-2018-0333
17-7-2018
OMG-2018-0291
Omgevingsvergunningen

Kloetingseweg 92 te Goes
het uitbreiden van de woning
Korte Kerkstraat 14 te Goes	het handelen in strijd met het
bestemmingsplan voor het realiseren van een café
Aanvragen omgevingsvergunning
18-7-2018
OMG-2018-0315
Vedelplein
30 zij
t/mde42volgende
(oneven)aanvragen
het bouwen
vanomgevingsvergun7 woningen
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat
om een
			
te Goes
ning hebben ontvangen:
18-7-2018
OMG-2018-0307 v.d.Spiegelstraat 73 te Goes
het wijzigen van de buitenreclame
19-7-2018
OMG-2018-0330
Grote
Markt 16 en 18 te Goes	het
samenvoegen van twee cafés tot
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
een café met restaurant
ontvangst
19-7-2018
40 01
t/m 40 27
het aanpassen
van
devrijstaande
eerder
31-10-2016 OMG-2018-0331
OMG-2016-0610 Houtkade
Karrelanden
te Goes
bouwen van
een
			
te Goes 	verleende
woning vergunning met een
restaurant
en bootunits
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig
gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Tegen
een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnen zes
navan
de dag
verzending
04-11-2016
OMG-2016-0622
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
hetweken
bouwen
eenvan
overkapping
aan
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
de schuur en wethouders. Het
indienen
van een
bezwaarschrift schorst
de werking
van het besluit niet.
Wel kan een
belanghebbende
04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg
12 te Goes
het vervangen
van
bestaande
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team
reclame
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde
spoed,
gelet op deaanvragen
betrokken heeft
belangen,
dat vereist.karakter.
Voor eenTegen
dergelijk
is griffierecht
De publicatie
van ontvangen
een informatief
eenverzoek
aanvraag
kan geen
verschuldigd.
bezwaar worden gemaakt.

Verlenging
beslistermijnen
Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester
om tevan
beslissen
op devoorbereidingsprocevolgende aanvragen
Burgemeesteren
enwethouders
wethoudersmaken
makenbekend
bekenddat
datzij
zijde
natermijn
toepassing
de reguliere
om
een
met ten hoogste
zes weken
hebben verlengd:
dure
deomgevingsvergunning
volgende omgevingsvergunningen
hebben
verleend:

zaaknummer
locatie
omschrijving
				
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
OMG-2018-0334
Rijksweg 100
het plaatsen van een
verzending

nieuwe uiterste
beslisdatum

3-9-2018
		
te ‘s-Heer Arendskerke
31-10-2016 OMG-2016-0529
Noorddijk 20 bovengrondse AdBlue-installatie
het realiseren van een verbouwing
OMG-2018-0355 Contrabasweg teteGoes
het bouwen van een
24-9-2018
Wolphaartsdijk
en vrijstaande
uitbreiding van de
woning
			
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijkwoning
7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
OMG-2018-0426 Schuttershof 32 te Goes
het legaliseren vanbestaand
de
3-9-2018
bedrijfspand
			
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1terrasschermen
te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
Meldingen
van artikel 8.40
milieubeheerte Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
4-11-2016 op basis
OMG-2016-0537
vanWet
Dusseldorpstraat
Burgemeester
wethouders makenDuvensteijn14
bekend dat zij de
meldingen
op grond
4-11-2016 enOMG-2016-0540
en volgende
14A te Goes
het bouwen
van van
een het
2^1Besluit
kapwoning
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
zaaknummer
locatiebelanghebbenden binnen omschrijving
Tegen een verleende
vergunning kunnen
zes weken na de dag van verzending
ontvangst
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
3-7-2018
M-ACT180363
Bouwensputseweg/Barendstijdelijk
opslaan
indienen van een
bezwaarschrift schorst
de werking van het besluitHet
niet.
Wel kan
een belanghebbende
			
wegje te Wolphaartsdijk
van Zeeland-West-Brabant,
500 m3 champost
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Team

Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
De
publicatiespoed,
van ontvangen
meldingen
heeft
een informatief
karakter.
Tegen
een melding
geen
onverwijlde
gelet op de
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor een
dergelijk
verzoekkan
is griffierecht
bezwaar
worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
verschuldigd.
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via
info@rud-zeeland.nl
Inzage
aangevraagde en verleende vergunningen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt

Door
burgemeester
en wethouders
verleende
vergunningen en ontheffingen
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen van J.L. Aers
verzending
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

17-7-2018
STP-2018-174
Gasthuisstraat/Oostwal
te Goes	
een standplaats
voor
de verkoop
van een onbemand
tankstation. Indien
daaraan behoefte bestaat
kunnen
inlichtingen
worden
ingewonvan Vietnamese
loempia’s,
oosterse
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding
is geregistreerd
onder nummer
snacks en broodjes
M-ACT162556.
17-7-2018
STP-2018-435
parkeerterrein Goese Poort
een standplaats voor de verkoop
			
(bijverleende
de Gamma)vergunningen
te Goes	
ijs, loempia’s, hamburgers,
Door burgemeester en wethouders
en van
ontheffingen
broodjes, frisdrank
en potjeshebben
sambal
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
19-7-2018
OOW-2018-431
Stationspark te Goes	een bouwdepot van 16 juli 2018
verleend:
t/m 10 augustus 2018
19-7-2018
OOW-2018-441
Magdalenastraat
10 te Goes	verlenging
voor het plaatsen van
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
een schaarlift t/m 25 juli 2018
verzending

7-11-2016

OOW-2016-403

Raadhuisstraat 7

het plaatsen van een container

Door de burgemeester verleende vergunningen
en ontheffingenvan 1 november 2016
’s Heer Arendskerke

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen entot
ontheffingen
heeft
verleend:
1 november
2017

datum
2-11-2016
verzending

zaaknummer
OOW-2016-414

locatie
Anjelierstraat te Goes

omschrijving
verlenging tot 12 november 2016

voor het plaatsen van een schaftkeet
DHW_O-2018-433
Singelstraat
te Goes	
ontheffing
zwak
alcohol
AFW-2016-429
Grote Kade 34
te Goes
ontheffing schenken
sluitingsuur
in verband
tijdens
Kinderstad
met eenGoes
besloten
feest
op
op 18
19 augustus
november2018
2016
16-7-2018
DHW_O-2018-340 Bleekveld te Goes	ontheffing voor het schenken van
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenzwak alcohol tijdens KatoenXL
op 11 augustus 2018
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
16-7-2018
EVG-2018-432
binnenstad Goes	een evenementenvergunning voor
Goes Kinderstad op 18 augustus
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
2018
verzending
17-7-2018
DHW_O-2018-310 Oude Kraaijertsedijk /
ontheffing schenken zwak-alcohol4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol			
Vlaamseweg te Wolphaartsdijk	houdende dranken tijdens de Autohoudende dranken tijdens de Lifecross op18 en 19 augustus, 22
style markt op 12 november 2016
en 23 september 2018
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
18-7-2018
EVG-2018-308
Oude Kraaijertsedijk / 	een evenementenvergunning voor
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
			
Vlaamseweg te Wolphaartsdijk 	Autocross op 18 augustus,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
19 augustus, 22 september
dit evenement.
en 23 september 2018
16-7-2018
4-11-2016

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
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/burvan 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.
gemeester 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
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
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
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk 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
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
u de verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

