Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag
woensdag 24
9 november
2016
Informatiepagina
oktober 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

25
Wethoudersspreekuur
voor
(zieoktober	
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
uurgemaakt, de
belanghebbende die
bezwaar
heeft
		
Stadskantoor
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeeland25
oktober	
Agendacommissie
en
West-Brabant,
Team
Bestuursrecht, Postbus
Raadscommissie
zie voor
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken een
voorlopige
agenda
www.goes.nl
> spoed,
voorziening te treffen,
indien
onverwijlde
Bestuur
en organisatie
> Voor
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist.
Vergaderschema
een dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
		
19.30 - 20.30 uur
		
Stadskantoor
Verstrekken persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
benaming
voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Ontheffing
incidentele
festiviteiten
van alle inwoners
van Goes.
Het gaat hierbij om
(twaalfdagenregeling)
hetgegevens
geluid over
zowel uw adresgegevens,voor
als om
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
Voor
bedrijven
waarbij
Activiteitenbesluit
gegevens
worden
vaak het
automatisch
verstrekt
van
Wet milieubeheer van
is, is
aande
overheidsinstellingen
entoepassing
enkele bijzondere
er
een mogelijkheidinstellingen,
ontheffing tevoor
krijgen
van
maatschappelijke
zover
datde
geluidsvoorschriften
gedurende
12 keer
perDeze
jaar.
noodzakelijk is voor hun
wettelijke
taken.
Hierbij
moet baseren
door hetbeslissingen
bedrijf gezorgd
worden
instellingen
vaak
directdat
op
er
overmatige
hinderverkregen
ontstaat. informatie.
degeen
uit de
basisregistratie
De volgende meldingen zijn binnengekomen:
•	
de Panhoeve,voor
Arendstraat
2B te ’s
De Brasserie
gegevensverstrekking
publiekrechtelijke
Heer Arendskerke
op:
16-11-2018
20.00 doeleinden
kunt u niet
voorkomen;
ditvan
is verplicht
01.45 uur; en Soms
op 18-1-2019
van 19.00
- 01.45
voorgeschreven.
kunnen echter
ook anderen
uur.
verzoeken
beschikbare gegevens uit de basisregis•	
TheteNew
Inn, Kreukelmarkt
1 te Goes
op:
tratie
verstrekken.
Hiervoor kunt
u geheimhou26-10-2018
van 19.30
- 01.45 uur:
en op
ding
van uw gegevens
verzoeken.
Het gaat
dan
- 01.45
uur. (zoals een
om30-11-2018
verstrekkingvan
aan21.00
verplichte
derden
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
damwanden
aangebracht
die kort opzorgdraagt
het spoor
kerkgenootschappen
in Nederland
komen
staan. In ditzelfde weekend
ronden
we
voor deteledenadministratie)
en aan vrije
derden
ook
werkzaamheden
aan de overweg
Buys
(nietdecommerciële
instellingen,
zoals sport
en
Ballotstraat
af.
muziekverenigingen
of particulieren).

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben-

Datum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending

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.
Calamiteitentel. (0113) 249
249 770
770
In noodgevallen buiten
kantooruren: 06 5329 8141

AgendaGoes
Wie
verdient er
een jeugdlintje?
Datum
Activiteit
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
Let op, u kunt nog 2017
tot 31zie
oktober
uw Goese held
voor agenda
opgeven voor een jeugdlintje.
Goes
is trots en
op
www.goes.nl
> Bestuur
jonge inwoners dieOrganisatie
een bijzondere
prestatie of
> Vergaderschema
heldendaad hebben
geleverd
15.00
uur of die zich op een
bijzondere wijze inzetten
voor de samenleving.
Stadskantoor
Zij
een voorbeeld
voor anderen envoor
verdienen
14 zijn
november
Inloopbijeenkomst
het om eens in het belangstellenden
zonnetje te worden
gezet!
over
de Ga
snel naar www.goes.nl/jeugdlintje
werkzaamhedenvoor
aanmeer
de nieuwe
informatie of om uw
jonge Goese
op te geven.
aansluiting
opheld
de A58
19.30 - 21.00 uur
Treinvrij weekendStadskantoor
27 tot 29 oktober
17 november
Wethoudersspreekuur voor
In het weekend vaninwoners
27 oktober
uur) tot
en(0.40
ondernemers,
en met maandag 29zie
oktober
(4.40 uur)
wordt en
www.goes.nl
> Bestuur
er dag en nacht gewerkt
aan de >aanleg
van de
Organisatie
Spreekuur
spooronderdoorgang
‘Terwellegang’.
18.30
- 19.30 uurEr rijden
dit weekend geen treinen,
er worden stopbussen
Stadskantoor
ingezet.
U kunt de reisplanner
de NS gebruiken
17 november
Hamerraadvan
en Commissie,
om te kijken wat ditzie
voor
uwagenda
reis betekent.
voor
www.goes.nl >
Bestuur en Organisatie >
In dit weekend verplaatsen
we de portalen van
Vergaderschema
het spoor ter plaatse
van de
19.30
uuronderdoorgang.
Gelijktijdig wordenStadskantoor
nog een aantal heipalen en

Werken
zonder overlast
is helaas onmogelijk,
Bij de gemeente
kunt u schriftelijk
verzoeken
natuurlijk
we ons best
te beperken.
om aan diedoen
instellingen
geenditgegevens
over
Mocht
u basisregistratie
tijdens dit weekend
toch onoverkomelijke
u uit de
te verstrekken.
Hierhinder
ervaren,
belt
u dan voorbeschikbaar.
calamiteiten
voor zijn
speciale
formulieren
tijdens
het u
gehele
weekend
naarop
ProRail
Deze kunt
via DigiD
invullen
www.goes.
publiekscontacten
via 0800-7767245.
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch

opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Spoorwegovergang
Buys
Ballotstraat 26 t/m 28 oktober
Nadatafgesloten
de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie
www.goesisgoes.nl
ontvangt u een bevestiging.
In
het collegespreekuur
weekend van 26 tot en met 28 oktober
kort mogelijk te houden, is het landelijk beleid
Geen
wordt
het kruispunt
Patijnweg - Buys Ballotstraat
om
in een weekend
op donderdag
10 november
Wiltdit
u soort
wetenwerkzaamheden
aan wie in het afgelopen
jaar uwuit
definitief
gemaakt. van 10 november komt in
te
voeren. zijn
Het is
daarom dan
noodzakelijk
om zowel
gegevens
verstrekt,
kunt u daarvan
Het collegespreekuur
overdag
als ’seen
nachts
te werken.
Het zou
(schriftelijk)
overzicht
opvragen
bij kunnen
de
verband met behandeling van de begroting te verDe
spoorwegovergang
wordt
aangepast
door
dat
in de daaropvolgende
nog
afrondende
gemeente.
Binnen enkeleweek
weken
krijgt
u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
ProRail,
tegelijkertijd
maken
werkzaamheden
aan het kruispunt,
zicht (kosteloos) plaatsvinden
thuisgestuurd.
17 november
om 18.30
uur. we vrijliggende
fiets- en voetpaden ter hoogte van de overweg en
hier wordt de spoorwegovergang niet voor
we
sluiten het kruispunt aan op de vernieuwde
afgesloten.
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
spoorwegovergang.
De spoorwegovergang
wordteen
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders
hebben besloten
afgesloten
vanaf vrijdag 26 oktober
17.00 uur
We
begrijpen
dat inwoners
overlast
kunnen
gegevens
kloppen?
Neem dan
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op en
het
gaat
naar verwachting
weer open
op maandag
29
ervaren
van Publiekszaken.
de trillingen en het
geluid.
In het en
geval
de afdeling
Over
uw rechten
kenteken
van een gebruiker
wonende
te Goes in
oktober
uur. Voor al het verkeer wordt
van
ernstige
ishebben
de gemeente
gedurende
plichten
die overlast
te maken
met de
basisregisde buurtom
van13.00
of aan:
een
omleidingsroute
ingesteld. 86 d.d (1 novemhet
hele
weekend
op 0612190538.
tratie
is een
folderbereikbaar
beschikbaar.
Deze folder kunt u
- ’s Heer
Hendrikskinderenstraat
Meer
informatie
de werkzaamheden
opvragen
bij de over
afdeling
Publiekszaken. aan de
ber 2016)
Omdat het voor de vervoerders noodzakelijk is
spooronderdoorgang en de Buys Ballotstraat vindt
om de periode dat treinen niet kunnen rijden zo
u op www.goesbeterbereikbaar.nl

Omgevingsvergunningen
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

15-10-2018

OMG-2018-0686

16-10-2018

OMG-2018-0687

Zomerweg 75 te Kloetinge	het realiseren van een tijdelijke
observatie- en verblijfsruimte
Ring 35 te Wolphaartsdijk	het tijdelijk gebruik van een
recreatiewoning voor permanente
bewoning
Plasweg 2 te Kattendijke	het brandveilig gebruik van de loods
‘s-Gravenpolderseweg 102 B
het bouwen van een berging
te Goes
op eigen perceel

17-10-2018 OMG-2018-0698
17-10-2018 OMG-2018-0696
			

omschrijving

Omgevingsvergunningen
datum
zaaknummer
locatie
ontvangst
Aanvragen omgevingsvergunning

omschrijving

17-10-2018
OMG-2018-0691
Spinellihof
40zij
te de
Goes
het plaatsen
vanomgevingsverguneen erfafscheiding
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat
volgende aanvragen
om een
17-10-2018
OMG-2018-0693 Rijksweg 99
het veranderen van de voorgevel en
ning hebben ontvangen:
			
te ‘s-Heer Arendskerke
de indeling van de begane grond
18-10-2018
OMG-2018-0699
Columbusweg
29 A te Goes
het
aanleggen van een nieuwe inrit
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
18-10-2018
OMG-2018-0701 Houttuinen 20 te Goes
het wijzigen van de gevel
ontvangst
19-10-2018
75 te Goes
Kloetinge	het plaatsten
vaneen
zonnepanelen
31-10-2016 OMG-2018-0707
OMG-2016-0610 Zomerweg
Karrelanden
bouwen van
vrijstaande bij
het
bunkergebouw
woning
21-10-2018
9 5
het realiseren
van
een aanbouw
01-11-2016 OMG-2018-0708
OMG-2016-0619 Raadhuisstraat
Oude Boomgaard
brandveilig
gebruik
van
			
tete‘s-Heer
Arendskerke
Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
de schuur
Burgemeester
wethouders makenScottweg
bekend dat
na toepassing vanhet
devervangen
reguliere van bestaande
04-11-2016 enOMG-2016-0621
12zij
te Goes
voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
reclame

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft een informatief karakter.
Tegen een aanvraag kan geen
verzending
bezwaar worden gemaakt.

16-10-2018 OMG-2018-0606 A. van Burenlaan 2 te Goes
het verbouwen van de woning
16-10-2018
OMG-2018-0612 Sluisplaat 1 te Goes
het bouwen van een garage
Verleende omgevingsvergunningen
18-10-2018
OMG-2018-0540
Beethovenlaan
Goes
hetde
vervangen
de kozijnen
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat zij75
natetoepassing
van
regulierevan
voorbereidingsproce19-10-2018
OMG-2018-0319
Blokjesplaat
8 teverleend:
Goes
het bouwen van een steiger
dure de volgende
omgevingsvergunningen
hebben

Verlenging
beslistermijnen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester
verzending en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen

om
een omgevingsvergunning
met ten
hoogste 20
zes weken hebben verlengd:
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk
het realiseren van een verbouwing
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
zaaknummer
locatie
uiterste
31-10-2016 OMG-2016-0560
Klein Frankrijk 7Aomschrijving	nieuwe
te Goes
het wijzigen van de gevels van
beslisdatum
bestaand bedrijfspand
OMG-2018-0590
Appelstraat 2AStationsplein
te Goes
het kappen van
boom van het
14-12-2018
31-10-2016 OMG-2016-0508
1 te Goes
heteen
vervangen
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:

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending

datum
zaaknummer
locatie
omschrijvingen wethouders. Het
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester
ontvangst
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende

31-07-2018
M-ACT180403
‘s-Gravenpolderseweg
het verbouwen
van de chirurgische
die bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
van 114
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
			
te Goes
	
verpleegafdelingen
voormalig
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda,
verzoeken een voorlopige
voorziening teentreffen,
indien
totverzoek
verpleegafdelingen
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. VoorOK-complex
een dergelijk
is griffierecht
van de kinder-, kraam- en
verschuldigd.
verloskamers

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

De
vanmet
ontvangen
meldingen
heeft een
karakter.
Tegen een melding
kan700,
geenkunt
Napublicatie
een afspraak
de afdeling
Vergunningen
eninformatief
Handhaving,
telefoonnummer
(0113) 249
bezwaar
worden en
gemaakt.
Alsvergunningen
u vragen of opmerkingen
heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
u de aanvragen
verleende
inzien.
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via
info@rud-zeeland.nl
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

Door
wethouders
verleende
ontheffingen
& Zn.burgemeester
voor de locatieen
gelegen
aan Klein
Frankrijkvergunningen
31 in Goes. Hetenbetreft
een melding voor het realiseren

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij
de volgende
vergunningen
en ontheffingen
van een onbemand
tankstation.
Indien
daaraan
behoefte
bestaat
kunnen inlichtingen
wordenhebben
ingewonverleend:
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer

M-ACT162556.

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

16-10-2018
OOW-2018-590
Ossenhoofdstraat
tevolgende
Goes
het plaatsenenvan
een steigerhebben
van
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat zij de
vergunningen
ontheffingen
				
17 oktober t/m 7 november 2018
verleend:

Door
de burgemeester
verleende vergunningen
en ontheffingenomschrijving
datum
zaaknummer
locatie
De
burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
verzending
7-11-2016

datum
verzending

OOW-2016-403

zaaknummer

Raadhuisstraat 7

locatie
’s Heer Arendskerke

het plaatsen van een container

omschrijving
van 1 november 2016

tot 1 november 2017
15-10-2018
DHW_V-2018-506
4	
een
drank en
2-11-2016
OOW-2016-414 Brugstraat
Anjelierstraat
te Goes
verlenging
tothorecavergunning
12 november 2016
			
te Wilhelminadorp
voor
Wilhelminahuis
voor Het
het plaatsen
van een schaftkeet
15-10-2018
EVG-2018-567
Singelstraat
21 te
te Goes
Goes	een
evenementenvergunning
voor
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34
ontheffing
sluitingsuur in verband
Markt
van
Hoop op
24 november
met een
besloten
feest
2018
op 19 november 2016
16-10-2018 EXH-2018-526
Beukenhof 10 te Goes	exploitatievergunning snack atelier
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen‘t Hapje
16-10-2018 DHW_V-2018-527 Beukenhof 10 te Goes	een drank en horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
voor ‘t Hapje
16-10-2018 EXH-2018-505
Brugstraat 4	een exploitatievergunning voor
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
			
te Wilhelminadorp
Het Wilhelminahuis

verzending

4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholTegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
houdende dranken tijdens de Lifevan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/
style markt op 12 november 2016
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
dit evenement.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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/burNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
u de verleende vergunningen inzien.
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

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

