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Omgevingsvergunningen
ber 2016)

tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

01-10-2018
01-10-2018

OMG-2018-0636
OMG-2018-0633

02-10-2018
03-10-2018

OMG-2018-0639
OMG-2018-0640

Fluitekruidstraat 8 te Goes
het verbouwen van het pand
Kapelseweg 61 te Kloetinge	het plaatsen van dakkapellen op het
achterdakvlak van de woning
A58 tankstation Selnisse
het plaatsen van een luifel
Dr.A.F.Philipsstraat 9 te Goes	het verplaatsen van nooduitgang
P-05

OMG-2018-0644

Nansenbaan te Goes	het plaatsen van een tijdelijk
reclamebord
04-10-2018 OMG-2018-0643 Singelstraat 7 te Goes	het restaureren en wijzigen van het
monument
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunNa
eenhebben
afspraak
met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
ning
ontvangen:
u de aanvragen inzien in.

Omgevingsvergunningen

datum
zaaknummer
locatie
Aanvragen
ontvangst omgevingsvergunning (milieu)
31-10-2016

OMG-2016-0610

Karrelanden te Goes

datum
zaaknummer
locatie
ontvangst
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5

omschrijving
het bouwen van een vrijstaande

omschrijving
woning

het brandveilig gebruik van
26-09-2018 W-AOV180464 /
Beheer
Pykeswegje, Vedelhet
realiseren
gesloten
te Kloetinge
gebouw
40 navan
herinrichting
		
Fagotlaan,
Schalmeibodemenergiesystemen
04-11-2016 00202420
OMG-2016-0622 plein,
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
het bouwen van een overkapping aan
			
straat en Cellostraat te Goes
de schuur
27-09-2018
/ Houtkade
Goes
het vaststellen
maatwerkvoor04-11-2016 W-MWP180018
OMG-2016-0621
Scottweg 16A
12 teteGoes
vervangen van bestaande
		
00202793		
schriften
reclame ten aanzien van het aspect
				
geluid
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Als
u vragen
of opmerkingen
bezwaar
worden
gemaakt. 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
Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
Burgemeester
en wethouders maken bekend
dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceBurgemeester
en wethouders
maken bekendhebben
dat zij na
toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende
omgevingsvergunningen
verleend:
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
zaaknummer
locatie
verzending
datum
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0529 locatie
Noorddijk 20
verzending
te Wolphaartsdijk

omschrijving
omschrijving
het realiseren van een verbouwing

en uitbreiding van de woning
4-10-2018
14 te Goes
het
wagenschuur
31-10-2016 OMG-2018-0488
OMG-2016-0560 Wissekerkseweg
Klein Frankrijk 7A
het bouwen
wijzigenvan
vaneen
de gevels
van
			
te ‘s-Heer Arendskerke
bestaand bedrijfspand
4-10-2018
Mellestraat
32A te Goes het
van
een
schutting
31-10-2016 OMG-2018-0411
OMG-2016-0508 J.D.van
Stationsplein
1 te Goes
het plaatsen
vervangen
van
het
perronmeubilair
Verlenging
4-11-2016 beslistermijnen
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Burgemeester
wethouders makenDuvensteijn14
bekend dat zij de
om te beslissen
op van
de volgende
4-11-2016 enOMG-2016-0540
en termijn
14A te Goes
het bouwen
een 2^1 aanvragen
kapwoning
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending

zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
(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 beslisdatum
belanghebbende

W-AOV180437
/ gemaakt,
Houtkade
18 te Goes
het wijzigen
van de Zeeland-West-Brabant,
7 december
2018
die bezwaar heeft
de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Team
00200784		
inrichtingsgrens
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

Door
burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
verschuldigd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt

datum
locatie inzien.
omschrijving
u de aanvragenzaaknummer
en verleende vergunningen
verzending
3-10-2018
Beukenstraat
te Goes	het plaatsen van een glasbok van 3
Meldingen opOOW-2018-558
basis van artikel 8.40
Wet milieubeheer

t/m 10 oktober
2018 van J.L. Aers
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen
5-10-2018
OOW-2018-557
Scheldestraat
het plaatsen
van een
van
& Zn. voor de locatie
gelegen aan Klein
Frankrijk 75
31te
inGoes	
Goes. Het betreft
een melding
voorcontainer
het realiseren
15 t/minlichtingen
31 oktober 2018
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
worden ingewon5-10-2018
STP-2018-573
Grote+31
Markt
Goes	
standplaats
voor de verkoop
van
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
(0)6te51204428.
De melding
is geregistreerd
onder nummer
oliebollen, krentenbollen, appelbolM-ACT162556.
len, beignets, poffertjes, churro’s
1 december t/m 31 december
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en van
ontheffingen
2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
5-10-2018
OOW-2018-227
Schimmelpenninckstraat 25 	de vergunning voor het plaatsen van
verleend:
			
te Kloetinge
containers, keet, toilet en hek is
				
verlengd
tot 31 oktober 2018
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

verzending
Door
de burgemeester
verleende vergunningen
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraaten
7 ontheffingenhet plaatsen van een container
De burgemeester maakt bekend dat hij
de volgende
vergunningen envan
ontheffingen
heeft
verleend:
’s Heer
Arendskerke
1 november
2016

datum
2-11-2016
verzending

zaaknummer
OOW-2016-414

5-10-2018
4-11-2016

EXH-2018-493
AFW-2016-429

locatie
Anjelierstraat te Goes

tot 1 november 2017

omschrijving
verlenging tot 12 november 2016

voor het plaatsen van een schaftkeet
Korte
te Goes	exploitatievergunning
GroteKerkstraat
Kade 34 te14
Goes
ontheffing sluitingsuurhorecabedrijf
in verband
De
metKerkuul
een besloten feest
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 niet.
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
verzending
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
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

