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Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
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den binnen zes weken
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4(zie
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Wethoudersspreekuur
voor
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schorst en
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bezwaar
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Postbus
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Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergundatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ning hebben ontvangen:

verzending
25-9-2018
OOW-2018-525
datum
zaaknummer
			
ontvangst

ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
Aanvragen omgevingsvergunning
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
Burgemeester en wethouders
maken
aanvragen om
een
muziekverenigingen
of particulieren).
18.30 - 19.30
uur bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunning
hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief
Stadskantoor
karakter.
Tegen eenHamerraad
aanvraag kan
geen bezwaar wordenBij
gemaakt.
de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
en Commissie,

De
Savornin Lohmanlaan 44
het
plaatsen van containers en een
locatie
omschrijving
te Goes	bouwhek van 17 september t/m 5
oktober
2018van een vrijstaande
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen
25-9-2018
OOW-2018-529
Papeweg te Wolphaartsdijk	het
plaatsen van een afvalcontainer
woning
en
tijdelijk opslaan
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
hethet
brandveilig
gebruikvan
van
bouwmaterialen
van 20 september
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
t/m 26van
oktober
2018
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp 2018
het bouwen
een overkapping
aan
26-9-2018
OOW-2018-520
P.C.Quantstraat 58 te Goes	het
plaatsen van een container van
de schuur
4het
oktober
tot 25van
oktober
2018
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
vervangen
bestaande
26-9-2018
OOW-2018-535
Lange Kerkstraat 9 te Goes	het
plaatsen van een hoogwerker
reclame
van 8 t/m 12 oktober 2018
26-9-2018
OOW-2018-542
De Graaffstraat
te Goes
het plaatsen
van
een keetwagen
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft een informatief
karakter.
Tegen een
aanvraag
kan geenen
toiletunit van 26 september t/m 27
bezwaar worden gemaakt.
november 2018
27-9-2018
GHO-2018-556
Schuttershof te Goes
een geluidsontheffing voor muziek
Verleende omgevingsvergunningen
tijdens
modeshow
Goes Modestad
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van
de reguliere
voorbereidingsproceop 29 september 2018
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
27-9-2018
GHO-2018-553
Ganzepoortstraat te Goes
een ontheffing voor
achtergrondmuziek
tijdens
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
modeshows op 29 september 2018
verzending
28-9-2018
13 te Goes	het plaatsen
31-10-2016 OOW-2018-523
OMG-2016-0529 Singelstraat
Noorddijk 20
realiserenvan
vaneen
eencontainer,
verbouwing
bouwkeet
en toilet
22 oktober
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van van
de woning
t/m
23 november
2018
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen
van de
gevels van
28-9-2018
OOW-2018-545
Parkeerplaats voor
het
plaatsen
van een bouwcontainer
bestaand
bedrijfspand
			
99 te 1Goes
van
1 t/m 8 oktober
2018
31-10-2016 OMG-2016-0508 Voorstad
Stationsplein
te Goes
het vervangen
van het
28-9-2018
OOW-2018-552
Koningstraat 3 en 5 te Goes	het
plaatsen van een steiger van 12
perronmeubilair
t/mvan
16 4november
2018
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes oktober
het rooien
waardevolle
eiken
28-9-2018
OOW-2018-547
2 te
van een
een 2^1
hoogwerker
4-11-2016
OMG-2016-0540 Kreukelmarkt
Duvensteijn14
enGoes	
14A te Goes het
het plaatsen
bouwen van
kapwoning
van 26 september t/m 2 oktober
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen 2018
zes weken na de dag van verzending
28-9-2018
OOW-2018-546
Violenstraat
45 te Goes	
het plaatsen van
een containerHet
van
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bij burgemeester
en wethouders.
t/m Wel
8 oktober
2018
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit5niet.
kan een
belanghebbende
28-9-2018
GHO-2018-417
Buys Ballotstraat tevan
Goes	
het verlengen
van eerder Team
die bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
verleende
vergunning
voor indien
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening
te treffen,
geluidproducerende
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorhet
een
dergelijk verzoek is griffierecht
werkzaamheden van 26 oktober
verschuldigd.
2018 22.00 uur t/m 29 oktober
2018 07.00 uur
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

om aan die instellingen geen gegevens over
omschrijving
u uit de basisregistratie
te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
24-09-2018 OMG-2018-0626
Lincolnlaan 2 te Goes
hetDigiD
vervangen
vanop
een
schutting
Deze kunt u via
invullen
www.goes.
19.30 uur
24-09-2018 OMG-2018-0628
het realiseren van een
entree
nl>inwoner>publiekszaken>loket
ofnieuwe
telefonisch
Stadskantoor Stationspark 43 te Goes
27-09-2018 OMG-2018-0631 Oostsingel 34 te Goes	
hetafdeling
vervangen
van het hekwerk
op
opvragen bij de
Publiekszaken
14 0113.
het dakterras
Nadat de gemeente
uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
28-09-2018 OMG-2018-0632 Verrijn Stuartweg 4 ontvangt
te Goes u een
hetbevestiging.
plaatsen van een reclameframe

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Tegen
een verleende
vergunning
of ontheffing
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders.
Hetbasis
indienen
een 8.40
bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een
Meldingen op
van van
artikel
Wet milieubeheer
belanghebbende
bezwaar
gemaakt,
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland-WestOp 29 septemberdie
2016
is eenheeft
melding
in hetde
kader
van het Activiteitenbesluit
ontvangen
van J.L. Aers
Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus
4800
Breda,Het
verzoeken
eenmelding
voorlopige
voorziening
te
& Zn. voor
de locatie
gelegen aan
Klein90006,
Frankrijk
31PA
in Goes.
betreft een
voor
het realiseren
treffen,
onverwijlde
spoed,Indien
gelet op
de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor een worden
dergelijkingewonverzoek
van eenindien
onbemand
tankstation.
daaraan
behoefte
bestaat kunnen
inlichtingen
isnen
griffierecht
verschuldigd.
bij RUD Zeeland,
telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer

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
U kunt alleen op afspraak bij de
de afdeling
afdeling
Publiekszaken terecht. Maak uw
uw afspraak
afspraak via
via
www.goes.nl of bel 14 0113.

Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
Verstrekken
persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadHoe
veilig leef
ministratie)
zijn jij?
persoonsgegevens opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
AgendaGoes
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Zeeuwse
van de Veiligheid 2018
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
Datum WeekActiviteit
Hoe
goed we met zijn
allen ook onsvoor
bestBegroting
doen om
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
10 november
Begrotingsraad
Zeeland veilig te houden
voor
inwoners
2017 zie
voor
agendaen bezoekers, de uit de basisregistratie verkregen informatie.
100 procent garantie
op veiligheid
bestaaten
niet. Er kan altijd wat misgaan. Denk aan een woningbrand,
www.goes.nl
> Bestuur
wateroverlast na extreme
regenval
of een ongeval in eenDe
tunnel.
Maar ook een ernstige
griepgolf of een
gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
Organisatie
> Vergaderschema
grootschalige uitval15.00
van ICT-systemen
door bijvoorbeeld
hackers kunnen
gevolgen hebben.
doeleinden
kunt ugrote
niet voorkomen;
dit is verplicht
uur
Om de inwoners van
Zeeland bewust te maken van gevaren
in de omgeving,
voorgeschreven.
Somsinitieert
kunnenVeiligheidsregio
echter ook anderen
Stadskantoor
Zeeland
van maandag
8 t/m zondag 14voor
oktober 2018 voor
de 2e keer
de Zeeuwse
Week van
de basisregisverzoeken
beschikbare
gegevens
uit de
14 november
Inloopbijeenkomst
Veiligheid. Aan de belangstellenden
week doen diverseover
(veiligheids)organisaties
Zeeland mee.
tratie te in
verstrekken.
Hiervoor kunt u geheimhoude
Breng een bezoek aan
een van de activiteiten
of de Zeeland
Pop-up
Store,
stem elkeHet
werkdag
af op
dingVeilig
van uw
gegevens
verzoeken.
gaat dan
werkzaamheden
aan de nieuwe
Omroep Zeeland TV
en radio enopvolg
Zeeland Veilig op Facebook
of Twitter.
om verstrekking
aan verplichte derden (zoals een
aansluiting
de A58
Calamiteitentel. (0113) 249
249 770
770
In noodgevallen buiten
kantooruren: 06 5329 8141

curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
Meer weten? Kijk dan
op: www.zeelandveilig.nl/veiligheidsweek.
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
17 november

Wethoudersspreekuur voor

Omgevingsvergunningen
inwoners en ondernemers,

datum
ontvangst

zie voor agenda www.goes.nl >

zaaknummer
locatie>
Bestuur en Organisatie

Geen collegespreekuur

Na
afspraak10
met
de afdeling Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer
249 jaar
700,uw
kunt
op een
donderdag
november
Wilt u weten
aan wie in het(0113)
afgelopen
u
decollegespreekuur
aanvragen inzien.van 10 november komt in
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het

(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te verVerleende
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het omgevingsvergunningen
eerstvolgende spreekuur is(regulier)
donderdag
Burgemeester
en wethouders
van dethuisgestuurd.
reguliere
zicht (kosteloos)
17 november om
18.30 uur. maken bekend dat zij na toepassing
voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Gehandicaptenparkeerplaats
datum
zaaknummer
locatie
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten een
verzending
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisomschrijving
registratie juist
en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
24-9-2018
OMG-2018-0403
Wissekerkseweg
4Ade afdeling Publiekszaken.
het bouwen van
eenuw
woning
Over
rechten en
kenteken van een
gebruiker wonende
te Goes in
			
te ‘s-Heer Arendskerke
plichten die te maken hebben met de basisregisde buurt van of aan:
24-9-2018
OMG-2018-0405 86Ringbaan
Oost te Goes
het tijdelijk
plaatsen
vanfolder
een kunt u
tratie is een folder
beschikbaar.
Deze
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novem				
informatiebord
opvragen bij de
afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
25-9-2018
OMG-2018-0543 Westerschans en omgeving
het wijzigen van de situering van de
te Goes
fiets- en voetgangerstunnel
26-9-2018
OMG-2018-0573 Akkerdistelstraat 1 te Goes	het vervangen van de bestaande
hekwerken begane grond, balkons
en galerijen
26-9-2018
OMG-2018-0470 Mannee te Goes
het bouwen van vijf bruggen
26-9-2018
OMG-2018-0580 Blauwe Schoe 2 te Goes	het bouwen van een garage en het
aanleggen van een oprit
27-9-2018
OMG-2018-0477 Goese Dieplaan 79 te Goes
het bouwen van een patiowoning
28-9-2018
OMG-2018-0482 Land van Straub 86 te Goes
het bouwen van een woning
28-9-2018
OMG-2018-0521 Westwal 8 te Goes	het aanpassen en herindelen van
het pand
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.

M-ACT162556.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De
burgemeester
maakt
dat hijverleende
de volgende
vergunningenen
enontheffingen
ontheffingen heeft verleend:
Door
burgemeester
enbekend
wethouders
vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben

datum
verleend:
verzending

zaaknummer

27-9-2018
datum

EVG-2018-329
zaaknummer

locatie

omschrijving

Goes
Centrum-Goes Oost	een
evenementenvergunning voor
locatie
omschrijving
de Nightrun Stichting Jayden op 26
oktober
2018van een container
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen
28-9-2018
DHW_O-2018-537 Singelstraat
21 te Goes
ovan
ntheffing
schenken
zwak alcohol
’s Heer Arendskerke
1 november
2016
tijdens
Het Grote2017
Bell Experiment op
tot 1 november
10
november
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
tot2018
12 november 2016
28-9-2018
DHW_O-2018-330 Grote of Maria Magdalenakerk ontheffing
schenken
alcohol
voor het plaatsen
vanzwak
een schaftkeet
			
aan
de Kade
Singelstraat
te Goes	tijdens
de Nightrun
Stichting
Jayden
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
op
oktober
2018
met26
een
besloten
feest

verzending

op 19 november 2016
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van
verzending
(zie vermelde
datum)vergunningen
een gemotiveerd
Door
de burgemeester
verleende
enbezwaarschrift
ontheffingen indienen bij de burgemeester/
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
verzending
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de LifeInzage van verleende vergunningen en ontheffingen
style markt op 12 november 2016
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
u de verleende vergunningen inzien.
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
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
www.goes.nl
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

