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17 november
Wethoudersspreekuur voor
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
Omgevingsvergunningen
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Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
27-08-2018 OMG-2018-0554
het plaatsen van zonnepanelen
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
Stadskantoor Geertesplein 20 te Kloetinge
27-08-2018 OMG-2018-0553 ‘s-Gravenpolderseweg
114 bij de
hetafdeling
realiseren
van de afdeling
opvragen
Publiekszaken
14 0113.
			
te Goes	
Heelkunde
en het wijzigen
van
Nadat de gemeente
uw verzoek
heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
brandscheidingen
ontvangt u een
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29-08-2018
OMG-2018-0559
Ambachtsweg 5 zicht (kosteloos)
het thuisgestuurd.
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- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemVerleende
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016) omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere
voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

29-8-2018
OMG-2018-0385
			
29-8-2018
OMG-2018-0427
29-8-2018
OMG-2018-0376
			
30-8-2018
OMG-2018-0334
			
30-8-2018
OMG-2018-0522
30-8-2018
OMG-2018-0455
30-8-2018
OMG-2018-0375
			
30-8-2018
OMG-2018-0538
			
30-8-2018
OMG-2018-0435

locatie

omschrijving

Brugstraat 49A
het bouwen van een vrijstaande
te Wilhelminadorp
woning
Columbusweg 8 te Goes	het plaatsen van een reclamezuil en
aanbrengen van gevelreclame
‘s-Gravenpolderseweg 114
het plaatsen van een kunstwerk
te Goes
Rijksweg 100
het plaatsen van een bovengrondse
te ‘s-Heer Arendskerke
AdBlue-installatie
Hilleweg 38 te Goes
het plaatsen van een overkapping
Marconistraat 18 te Goes
het slopen van de fundaties
‘s-Gravenpolderseweg 114
het wijzigen van de brandscheiding
te Goes
en branddeuren Moeder Kind Jeugd
begraafplaats Kapelseweg
het rooien van een monumentale es
te Kloetinge
Goese Diep te Goes
het plaatsen van een bouwbord

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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.

Uitnodiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datumaan
ontvangst

zaaknummer
omschrijving
onze
inwoners voorlocatie
de
installatie van Margo Mulder
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
als burgemeester van Goes op
woning
01-11-2016
OMG-2016-0619
5
het brandveilig gebruik van
12 september
om 19.30Oude
uur Boomgaard
in
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
het Stadskantoor aan de
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
M.A. de Ruijterlaan.
de schuur
04-11-2016

OMG-2016-0621

Scottweg 12 te Goes

Tijdens de aansluitende

het vervangen van bestaande
reclame

receptie
er gelegenheid
De publicatie
vanis
ontvangen
aanvragenom
heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar
worden
gemaakt.
Margo
Mulder
te feliciteren en
kennis
met haar te maken.
Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0529

31-10-2016

OMG-2016-0560

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

31-10-2016

OMG-2016-0508

4-11-2016
4-11-2016

OMG-2016-0537
OMG-2016-0540

omschrijving

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Verlenging
die bezwaarbeslistermijnen
heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester
enPostbus
wethouders
maken
dat verzoeken
zij de termijn
te beslissen
op de volgende
aanvragen
Bestuursrecht,
90006,
4800bekend
PA Breda,
eenom
voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
om
een omgevingsvergunning
ten hoogste
zes weken
hebbenVoor
verlengd:
onverwijlde
spoed, gelet op demet
betrokken
belangen,
dat vereist.
een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

zaaknummer
locatie
omschrijving
				
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

nieuwe uiterste
beslisdatum

OMG-2018-0405
Oost
te Goes
het
plaatsen
van een
8-10-2018
Na een afspraak metRingbaan
de afdeling
Vergunningen
entijdelijk
Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
			
informatiebord
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
OMG-2018-0425 Albert Joachimikade 30 het aanbrengen van gevelreclame
12-10-2018
			
te Goes
Meldingen op 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

Meldingen
oplocatie
basis van
artikel
milieubeheer
& Zn. voor de
gelegen
aan8.40
KleinWet
Frankrijk
31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij
de volgende
meldingen
op grond van
het Besluit
van een onbemand
tankstation.
Indien
daaraan
behoefte
bestaat
kunnen inlichtingen
worden
ingewonalgemene
regels
voor inrichtingen
milieubeheer
ontvangen:
nen bij RUD
Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6hebben
51204428.
De melding is geregistreerd onder nummer

M-ACT162556.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ontvangst
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

21-11-2017
M-ACT180437
Pearyweg
in zij
Goes
het starten van
een tankstation
Burgemeester en
wethouders maken
bekend 9dat
de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
verleend:
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
bezwaar
gemaakt. Als u vragen
of opmerkingen heeft over ingediende
meldingen, dan kunt u
datum wordenzaaknummer
locatie
omschrijving
contact
opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
verzending
via
info@rud-zeeland.nl
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container

’s Heer Arendskerke

van 1 november 2016

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
tot 1 november 2017

Burgemeester
wethouders makenAnjelierstraat
bekend dat zijtedeGoes
volgende vergunningen
hebben
2-11-2016 enOOW-2016-414
verlengingen
totontheffingen
12 november
2016
verleend:
voor het plaatsen van een schaftkeet

4-11-2016

datum
verzending

AFW-2016-429

zaaknummer

Grote Kade 34 te Goes

locatie

ontheffing sluitingsuur in verband

omschrijving
met een besloten feest

op 19 november 2016
27-8-2018
OOW-2018-469
Oude Vismarkt 6 te Goes
het plaatsen van een hoogwerker
				
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingenvan 10 tot en met 21 september
				
2018
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
27-8-2018
OOW-2018-482
Brederodestraat 6 te Kloetinge het plaatsen van een container van
				
23 augustus 2018 tot en met
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
				
19 september 2018
verzending
28-8-2018
OOW-2018-494
Nieuwstraat te Goes
het plaatsen van een schaftkeet en
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol				
toilet van 13 augustus 2018 tot en
houdende dranken tijdens de Life				
met 14 september 2018
style markt op 12 november 2016
28-8-2018
OOW-2018-490
Beestenmarkt en
het plaatsen van een schaftkeet,
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
			
Brouwersgang te Goes	toilet en container van 27 augustus
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
2018 tot en met 19 november 2018
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
30-8-2018
OOW-2018-489
parkeerterrein Oostsingel
het plaatsen van een keetwagen,
dit evenement.
			
te Goes	toilet en 2 hoogwerkers van 22
augustus 2018
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
				
tot en met 14 september 2018
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur28-8-2018
GHO-2018-500
sportpark het Schenge te Goes ontheffing voor geluidshinder
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
				
tijdens een sportdag en bbq op
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
				
13 september 2018
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
29-8-2018
GHO-2018-487
sportpark het Schenge te Goes ontheffing voor geluidshinder
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
				
tijdens de opening van sportpark
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
				
het Schenge op 29 september 2018
30-8-2018
STP-2018-496
Beukenhof, De Spinne en
standplaatsvergunning Delta info
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
			
Singelstraat te Goes
bus op 12 september en
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
				
13 september 2018
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl
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Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

3-9-2018
EVG-2018-474
grasveld tussen de Johnsons			
laan en Kennedylaan te Goes
3-9-2018
EVG-2018-498
Kattendijksedijk 31 te Goes
27-8-2018
DHW_O-2018-376 Torenring
			
te ‘s-Heer Arendskerke
				
28-8-2018
EVG-2018-440
gemeente Goes
				
				
29-8-2018
EVG-2018-407
Bergweg, tussen
			
Kamperfoeliestraat en de
			
Vogelzangsweg te Goes

omschrijving
een evenementenvergunning voor
een vrijmarkt op 22 september 2018
Overnachten bevers clubgebouw
ontheffing schenken zwak alcohol
tijdens Sraskerkse Dag op
8 september 2018
een evenementenvergunning voor
Open Monumentendag op
8 september 2018
een evenementenvergunning voor
Burendag Goes Oost op
22 september 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

