Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag
woensdag 19
9 november
2016
Informatiepagina
september
2018
www.goes.nl >> In
In de
de gemeente
gemeente >> Actueel
Actueel>>Info
InfoGoes
Goes
www.goes.nl

Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

AgendaGoes

Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes
T 14 0113
E stadskantoor@goes.nl
I www.goes.nl
Openingstijden Stadskantoor
Ma t/m wo
08.30 - 17.00
17.00 uur
uur
Donderdag
08.30 - 20.00
20.00 uur
uur
Vrijdag
08.30 - 12.30
12.30 uur
uur
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AgendaGoes
Wijziging
Verordening
Datum
Activiteitbezwaarschriften- en
klachtencommissie
Goes 2018 voor Begroting
10 november
Begrotingsraad
2017 zie voor agenda
De burgemeester, het
college en >deBestuur en
www.goes.nl
gemeenteraad van Organisatie
Goes hebben> Vergaderschema
in 2018 een
nieuwe “Verordening
bezwaarschriftenen
15.00
uur
klachtencommissieStadskantoor
Goes 2018” vastgesteld.
Deze
verordening geeft
een uitwerkingvoor
van
14 november
Inloopbijeenkomst
de behandeling vanbelangstellenden
de daarin genoemde
over de
bezwaarschriften en
klachten door één
werkzaamheden
aanen
de nieuwe
dezelfde adviescommissie.
aansluiting op de A58
Per abuis is bij het 19.30
opstellen
daarvan
- 21.00
uur te
voortvarend vooruit
gelopen op de gevolgen van
Stadskantoor
het
tot stand komen
van de Wet normalisering
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
rechtspositie ambtenaren.
Een
die niet op
inwoners
enwet
ondernemers,
korte termijn, maarzie
pas
in 2020 in werking
www.goes.nl
> Bestuur en
treedt. Door het thans
- met terugwerkende
Organisatie
> Spreekuur
kracht - schrappen18.30
van een
daarop
betrekking
- 19.30
uur
hebbende bepalingStadskantoor
(artikel 2, lid 3, sub c) wordt
dit
van
die
17 hersteld.
novemberHet beoordelen
Hamerraad
enbezwaren
Commissie,
zijn ingediend tegen
op grond
van een >
ziebesluiten
voor agenda
www.goes.nl
wettelijk voorschrift
inzakeen
de Organisatie
rechtspositie
Bestuur
> van
en een aangelegenheid
betreffende het personeel
Vergaderschema
in dienst van de gemeente
Goes, behoort daarmee
19.30 uur
(weer) tot de mogelijkheden.
Stadskantoor

Omgevingsvergunningen
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending
20
Wethoudersspreekuur
voor
(zieseptember	
vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaaren ondernemers,
schrift indienen bijinwoners
burgemeester
en wethouders.
zie www.goes.nl
> Bestuur
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst en
> Spreekuur
de werking van hetOrganisatie
besluit niet.
Wel kan een
		
18.30
- 19.30
belanghebbende die
bezwaar
heeft gemaakt, de
		
Stadskantoor
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeeland20
september Team
Debatraad
zie voorPostbus
agenda
West-Brabant,
Bestuursrecht,
		
www.goes.nl
> Bestuur
en
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
organisatie
> Vergaderschema
voorziening te treffen,
indien onverwijlde
spoed,
19.30
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor
		
Stadskantoor
een dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
Verstrekken
persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
Grond
Westhavendijk
beschikbaar
voor pacht
benaming
voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Het
ligt achter
en om
vanperceel
alle inwoners
vanWesthavendijk
Goes. Het gaat 134
hierbij
is
ongeveer
1 hectare groot.
toe is deze
zowel
uw adresgegevens,
alsTot
omnugegevens
over
grond
altijd
verpacht alsouders
landbouwgrond.
Onze
huwelijk,
nationaliteit,
en kinderen.
Deze
voorkeur
uit naar
nieuwe agrarische
gegevensgaat
worden
vaakeen
automatisch
verstrekt
gebruiker
voor deze grond, en
maar
ook bijzondere
andere
aan overheidsinstellingen
enkele
belangstellenden
zich melden
bij de
maatschappelijkekunnen
instellingen,
voor zover
dat
afdeling
Omgeving
economie,
c.bevelander@
noodzakelijk
is voorenhun
wettelijke
taken. Deze
goes.nl,
tel. (0113)
24beslissingen
97 05.
instellingen
baseren
vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.

Gehandicaptenparkeerplaats

De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Burgemeester
en wethouders
hebbendit
besloten
een
doeleinden kunt
u niet voorkomen;
is verplicht
gehandicaptenparkeerplaats
te echter
reserveren
het
voorgeschreven. Soms kunnen
ook op
anderen
kenteken
een gebruiker
wonende
te basisregisGoes in
verzoekenvan
beschikbare
gegevens
uit de
de
buurt
van of aan: Hiervoor kunt u geheimhoutratie
te verstrekken.
-ding
Weidezicht
52
van uw gegevens
verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
Tegen
ditofverkeersbesluit
kunnen
curator
advocaat die een
dagvaarding aan uw
belanghebbenden
binnen
zes weken
na de dag
adres wil uitbrengen),
de stichting
interkerkelijke
van
verzending verkeersbesluit
(13 september
ledenadministratie
(die in beginsel
voor alle
2018)
een gemotiveerdinbezwaarschrift
indienen
kerkgenootschappen
Nederland zorgdraagt
bij
burgemeester
en wethouders.
Hetvrije
indienen
voor
de ledenadministratie)
en aan
derden
van
bezwaarschrift
schorst de
werking
(nieteen
commerciële
instellingen,
zoals
sport van
en
het
besluit niet. Wel kan
een belanghebbende die
muziekverenigingen
of particulieren).
bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
van
degemeente
Rechtbankkunt
Zeeland-West-Brabant,
Team
Bij de
u schriftelijk verzoeken
Bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800 PAover
Breda,
om aan die instellingen
geen gegevens
verzoeken
een voor-lopige
treffen,
u uit de basisregistratie
te voorziening
verstrekken.teHierindien
onverwijlde
spoed, geletbeschikbaar.
op de betrokken
voor zijn
speciale formulieren
belangen,
vereist.
een dergelijk
verzoek
Deze kuntdat
u via
DigiDVoor
invullen
op www.goes.
is
griffierecht verschuldigd.
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.

Aanvragen
omgevingsvergunning
Geen collegespreekuur
Burgemeester
aanvragen
op donderdagen
10wethouders
novembermaken bekend dat zij de volgende
Wilt u weten
aan wieom
in een
het afgelopen jaar uw

omgevingsvergunning
hebben
ontvangen.
De in
publicatiegegevens
van ontvangen
aanvragen
informatief
zijn verstrekt,
dan heeft
kunt een
u daarvan
Het collegespreekuur van
10 november
komt
karakter.
Tegen
een aanvraag
geen bezwaar
worden(schriftelijk)
gemaakt. een overzicht opvragen bij de
verband met
behandeling
vankan
de begroting
te ver-

vallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag

datum
zaaknummer
17 november om
18.30 uur.
ontvangst

locatie

gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overomschrijving
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.

10-09-2018
OMG-2018-0599 Hoofdstraat 6 t/m 39
het dat
aanleggen
van een
Het is belangrijk
de gegevens
in de basisGehandicaptenparkeerplaats
			
te Wolphaartsdijk
glasvezelkabel
registratie juist
en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een
10-09-2018
OMG-2018-0600
Nieuweop
Diep
het uitbreiden
van
de entree
en
gegevens kloppen?
Neem dan
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
het49 te Goes	
wijzigen van de
kozijnen
in de en
de afdeling Publiekszaken.
Over
uw rechten
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
van de met
woning
plichten die tevoorgevel
maken hebben
de basisregisde buurt van of aan:
10-09-2018
OMG-2018-0597 86Bergweg
4 te Goes	
het aanbrengen
van
nieuwe
tratie is een folder
beschikbaar.
Deze
folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novemgevelbekleding
opvragen bij de
afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
11-09-2018 OMG-2018-0602 Hudsonweg te Goes
het uitvoeren van
				
grondwerkzaamheden
12-09-2018 OMG-2018-0603 Terlucht 1
het bouwen van een garage en
			
te ‘s-Heer Arendskerke
poolhouse
12-09-2018 OMG-2018-0604 Stationspark 7 te Goes
het aanpassen van de bestaande
				
vloeren
13-09-2018 OMG-2018-0606 A.van Burenlaan 2 te Goes
het verbouwen van de woning
14-09-2018 OMG-2018-0608 Monnikendijk 7 te Kattendijke het bouwen van een schuur
14-09-2018 OMG-2018-0607 ‘s-Heer Elsdorpweg 12 te Goes	het bouwen van een externe
liftschacht aan de zijgevel van het
kantoorgebouw
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

locatie

omschrijving

11-9-2018
W-AOV180415 /
Van de Spiegelstraat 73 te Goes het verplaatsen van de bestaande
		
199936 		
luchtbehandelingsinstallatie
10-9-2018
OMG-2018-0473 Heulblok 10 te Goes
het bouwen van een vrijstaande
				
woning
11-9-2018
OMG-2018-0506 Jan Greshofflaan 1 te Kloetinge	het plaatsen van een schutting en
blokhut met overkapping
14-9-2018
OMG-2018-0357 Nazareth 59 B te Wolphaartsdijk het bouwen van een bedrijfspand

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
Omgevingsvergunningen
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
Aanvragen
omgevingsvergunning
Bestuursrecht,
Postbus
90006,maken
4800 PA
Breda,
verzoeken
een voorlopige
voorziening
te treffen, indien
Burgemeester en
wethouders
bekend
dat
zij de volgende
aanvragen
om een omgevingsvergunonverwijlde
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
ning hebbenspoed,
ontvangen:
verschuldigd.

datum
zaaknummer
Verlenging
ontvangst beslistermijnen

locatie

omschrijving

Burgemeester
wethouders makenKarrelanden
bekend dat zij
termijn om te beslissen
op van
de volgende
aanvragen
31-10-2016 enOMG-2016-0610
te de
Goes
het bouwen
een vrijstaande
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
woning
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
zaaknummer
locatie
nieuwe uiterste
te Kloetinge omschrijving gebouw 40 na herinrichting
				
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van eenbeslisdatum
overkapping aan
OMG-2018-0470 Mannee te Goes
het bouwen van 5de
bruggen
24 oktober 2018
schuur
OMG-2018-0477
Goese Dieplaan Scottweg
D42 te Goes
bouwen van een
24 oktober 2018
04-11-2016 OMG-2016-0621
12 te het
Goes
het patiowoning
vervangen van bestaande
OMG-2018-0461 Cookweg te Goes
het bouwen van een
bedrijfspand 23 oktober 2018
reclame
			
met kantoor
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Verleende
omgevingsvergunning
Zandweg 1-3 te Kattendijke
bezwaar worden
gemaakt.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel
2.12,
eerste omgevingsvergunningen
lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
Verleende
een
omgevingsvergunning
hebben
verleend
handelen
in strijd
het bestemmingsplan
voor
Burgemeester
en wethouders
maken
bekendvoor
dathet
zij na
toepassing
van met
de reguliere
voorbereidingsprocehet
vervangen
vanomgevingsvergunningen
een woning op het hoekperceel
dure
de volgende
hebbenZandweg
verleend:- Striephoekstraat te Kattendijke.
De bestaande woning aan de Zandweg 1 wordt gesloopt na realisatie van de nieuwe woning. De
beschikking
is voorbereid
met toepassing
van paragraaf 3.3 van de Wabo
en niet gewijzigd ten opzichte
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
van
het ontwerp.
verzending
Met
ingang van OMG-2016-0529
20 september 2018 ligt
de verleende
met devan
daarop
betrekking
31-10-2016
Noorddijk
20 omgevingsvergunning,
het realiseren
een verbouwing
hebbende stukken, gedurende zes weken
ter inzage in het Stadskantoor,
M.A. de Ruijterlaan
2 te Goes.
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van de woning
Voor
inzage kuntOMG-2016-0560
u een telefonische afspraak
maken7A
met
afdeling het
Vergunningen
ende
Handhaving,
31-10-2016
Klein Frankrijk
tede
Goes
wijzigen van
gevels van
telefoonnummer (0113) 24 97 00. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen
via
bestaand bedrijfspand
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVKA01-VG99.
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn perronmeubilair
van terinzagelegging gemotiveerd
beroep
worden ingesteld
bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Postbus 90006,
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goes Team
het Bestuursrecht,
rooien van 4 waardevolle
eiken
4800
PA Breda, OMG-2016-0540
door:
4-11-2016
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
• een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
•	
een een
belanghebbende
aan wie redelijkerwijs
niet kan worden
verweten
dat hijna
geen
zienswijze
naar
Tegen
verleende vergunning
kunnen belanghebbenden
binnen
zes weken
de dag
van verzending
heeftdatum)
gebracht
over
de ontwerpbeschikking.
(zievoren
vermelde
een
gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
De
omgevingsvergunning
treedt inschorst
werking
ingang
van
debesluit
dag naniet.
afloop
deeen
beroepstermijn.
Het
indienen
van een bezwaarschrift
demet
werking
van
het
Welvan
kan
belanghebbende
indienen
van heeft
een beroepschrift
de werking vanvan
hetde
besluit
niet. Wel
kan een belanghebbende
die bezwaar
gemaakt, de schorst
voorzieningenrechter
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Teamdie
beroep
heeft ingesteld,
voorzieningenrechter
de rechtbank
verzoeken
een voorlopige
voorziening
Bestuursrecht,
Postbusde
90006,
4800 PA Breda,van
verzoeken
een voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
teonverwijlde
treffen, indien
onverwijlde
spoed,
gelet op
de betrokken
belangen,
Voor
het indienen
van
spoed,
gelet op de
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voordat
eenvereist.
dergelijk
verzoek
is griffierecht
een
beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
verschuldigd.

Meldingen
op basis van
8.40vergunningen
Wet milieubeheer
Inzage aangevraagde
enartikel
verleende

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend dat en
zij Handhaving,
de volgende meldingen
op grond
van het
Na een afspraak
met de afdeling
Vergunningen
telefoonnummer
(0113)
249Besluit
700, kunt
algemene
regels voor
inrichtingen
milieubeheer
hebben ontvangen:
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.

datum
zaaknummer
locatie
ontvangst
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

omschrijving

02-05-2018
M-ACT180270
KorteinKerkstraat
Goes
het starten van
een bedrijf
Op 29 september
2016 is een melding
het kader 14
vantehet
Activiteitenbesluit
ontvangen
van J.L. Aers
18-07-2018
M-ACT180386
Hudsonweg
2031
te in
Goes
starten
een bedrijf
& Zn. voor de locatie
gelegen aan Klein
Frankrijk
Goes. Het het
betreft
een van
melding
voor het realiseren
17-08-2018
M-ACT180426
Van Doornestraat
14 tebestaat
Goes het
starten
van een bedrijf
van een onbemand
tankstation. Indien
daaraan behoefte
kunnen
inlichtingen
worden ingewon26-06-2018
M-ACT180355
het starten
van
een bedrijfDe melding
het starten
van een bedrijf
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6
51204428.
is geregistreerd
onder nummer

M-ACT162556.
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
bezwaar
worden gemaakt.
Als u vragenverleende
of opmerkingen
heeft overen
ingediende
meldingen, dan kunt u
Door burgemeester
en wethouders
vergunningen
ontheffingen
contact
opnemen
de Regionale
Uitvoeringsdienst
viavergunningen
telefoonnummer
(0115) 745 100
of
Burgemeester
en met
wethouders
maken
bekend dat zij deZeeland
volgende
en ontheffingen
hebben
via
info@rud-zeeland.nl
verleend:

Door
burgemeester
en wethouderslocatie
verleende vergunningen en ontheffingen
datum
zaaknummer
omschrijving
Burgemeester
verzending en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
7-11-2016

OOW-2016-403

datum
verzending

zaaknummer

5-9-2018
2-11-2016

STP-2017-517
OOW-2016-414

4-11-2016

AFW-2016-429

Raadhuisstraat 7

locatie
’s Heer Arendskerke

het plaatsen van een container

omschrijving
van 1 november 2016

tot 1 november 2017
Molenplein
te Goes	
hetverlenging
verlengen tot
van12
denovember
reeds eerder
Anjelierstraat
te Goes
2016
verleende
voor
het
voor hetvergunning
plaatsen van
een
schaftkeet
plaatsen
van een
mobiel onderzoeksGrote Kade 34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
centrum
totbesloten
en met 8feest
oktober 2018
met een

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

op 19 november 2016

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

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

datum
verzending
datum
10-9-2018

zaaknummer

zaaknummer

locatie

locatie

omschrijving

omschrijving

DHW_O-2018-460 Zwembadweg 3 te Goes	ontheffing schenken zwak alcoholhoudende dranken tijdens Het Grote
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholFoute Feest op 29 september 2018
houdende dranken tijdens de Life13-9-2018
DHW_V-2018-383 Sportpark het Schenge 	een ontheffing voor het schenken
style markt op 12 november 2016
			
te Goes	van zwak alcoholhoudende dranken
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
				
tijdens sportdag op 13 september 2018
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
17-9-2018
EVG-2018-411
Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning voor
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Goes Couture en Goes Modestad op 28
dit evenement.
en 29 september 2018

verzending

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/
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voor een 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

