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1(zie
november	
Wethoudersspreekuur
voor
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 ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
90006,
4800 PA Breda,
verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
Grondexploitatieovereenkomst
Raadhuisstraat
een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

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
Datum
Activiteit
Stremming
10 novemberSt. Jacobstraat
Begrotingsraad voor Begroting

9 te ‘s-Heer Arendskerke
Verstrekken persoonsgegevens

Burgemeester
en wethouders
maken,
op grond
In de basisregistratie
personen
(de officiële
van
het bepaalde
artikel 6.24 bevolkingsadlid 3 van de Wet
benaming
voor deinNederlandse
ruimtelijke
bekend dat zijopgenomen
op 23 oktober
ministratie)ordening,
zijn persoonsgegevens
2018
de grondexploitatieovereenkomst
inzake
van alle
inwoners van Goes. Het gaat hierbij
om
‘’s-Heer
Arendskerke
Raadhuisstraat
9’ zijnover
zowel uw
adresgegevens,
als om gegevens
aangegaan
met eigenaarouders
en beheerder.
huwelijk, nationaliteit,
en kinderen. Deze
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
Genoemde
overeenkomst heeft
betrekking
aan overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
op
het mogelijk maken
van de realisatie
van
maatschappelijke
instellingen,
voor zover
dat
twee
woningen
dewettelijke
maatschappelijke
noodzakelijk
is binnen
voor hun
taken. Deze
bestemming
ter plaatse
van Raadhuisstraat
9 te
instellingen baseren
beslissingen
vaak direct
op
’s-Heer
Arendskerke.
de uit de
basisregistratie verkregen informatie.

2017 zie voor agenda
Vanaf maandag 29www.goes.nl
oktober is het
doorgaand
> Bestuur
en
De
beschrijving van
inhoud van
verkeer in de St. Jacobstraat
tussen
7.00 uur een
De zakelijke
gegevensverstrekking
voorde
publiekrechtelijke
Organisatie
> Vergaderschema
deze
grondexploitatieovereenkomst
vanaf
31
16.00 uur i.v.m. de15.00
opstelling
doeleinden
kunt u niet voorkomen; ligt
dit is
verplicht
uur van een hoogwerker
oktober
2018 gedurende
zes weken
voor
ieder
gestremd, omleidingsroute
via Pijntorenstraat. De
voorgeschreven.
Soms kunnen
echter
ookeen
anderen
Stadskantoor
ter
inzage bij
de receptiegegevens
van het Stadskantoor,
stremming
duurt afhankelijk
van het weer
verzoeken
beschikbare
uit de basisregis14 november
Inloopbijeenkomst
voorcirca
M.A.
2 Hiervoor
te Goes. kunt u geheimhou3 weken.
tratiede
teRuijterlaan
verstrekken.
belangstellenden over de
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
Omgevingsvergunningen
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
Aanvragen
omgevingsvergunning
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur voor
Burgemeester en wethouders
maken
bekend dat zij de volgende
aanvragen om
kerkgenootschappen
in een
Nederland zorgdraagt
inwoners en
ondernemers,
omgevingsvergunning
hebben ontvangen.
De en
publicatievoor
vande
ontvangen
aanvragen heeft
een
informatief
ledenadministratie)
en aan
vrije
derden
zie www.goes.nl
> Bestuur
karakter. Tegen eenOrganisatie
aanvraag kan
geen bezwaar worden(niet
gemaakt.
commerciële instellingen, zoals sport en
> Spreekuur
18.30 - 19.30 uur

datum
zaaknummer
Stadskantoor locatie
ontvangst
17 november
Hamerraad en Commissie,

muziekverenigingen of particulieren).

omschrijving

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
OMG-2018-0718
Wulfaertstraat
het aanbrengen
van een corridor
om aan die instellingen
geen gegevens
over
zie voor agenda www.goes.nl
> 1 te Goes	
aan het kantoorgebouw
u uit de basisregistratie
te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
22-10-2018 OMG-2018-0711
het brandveilig
van
voor zijn speciale
formulierengebruik
beschikbaar.
VergaderschemaWestwal 8 te Goes	
Pi-Spello
Deze kunt u via
DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
22-10-2018 OMG-2018-0709
het bouwen van een of
tuinhuis
en
telefonisch
Stadskantoor Groen Schuurtje 7 nl>inwoner>publiekszaken>loket
			
te Wilhelminadorp opvragen bij de
overkapping
afdeling Publiekszaken 14 0113.
22-10-2018
OMG-2018-0710
Leeg Schurenhof 8 te
Goes	
het wijzigen
van deheeft
inritverwerkt
naast de
Nadat
de gemeente
uw verzoek
Voor evenementen
zie www.goesisgoes.nl
woning
ontvangt u een
bevestiging.
23-10-2018
OMG-2018-0719 Nijverheidsstraat 6
het aanbrengen van wandbekleding
Geen collegespreekuur
			
te ‘s-Heer Arendskerke
en het
van het
dak
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan
wievernieuwen
in het afgelopen
jaar
uw
24-10-2018
OMG-2018-0723
Monnetstede
plaatsen
van
eenuerfafscheiding
gegevens zijnhet
verstrekt,
dan
kunt
daarvan
Het collegespreekuur
van 10 november
komt in 57 te Goes	
en tuinhuis
(schriftelijk) een
overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te ver25-10-2018
OMG-2018-0726
Katsmanstraat
2
het bouwen
eenkrijgt
aanbouw
gemeente.
Binnen
enkele van
weken
u dat overvallen. Het eerstvolgende
spreekuurArjaan
is donderdag
			
te Wolphaartsdijk zicht (kosteloos)
aanthuisgestuurd.
woning
17 november om 18.30 uur.
26-10-2018 OMG-2018-0727 Floris de Voogdstraat 30
het bouwen van een stallingsruimte
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
27-10-2018
OMG-2018-0728
Papeweg
76een
te Wolphaartsdijk
hetenaanleggen
vanTwijfelt
een uitrit
registratie juist
actueel zijn.
u of uw
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten
22-10-2018

gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
Na
een afspraak
de afdeling
Vergunningen
telefoonnummer
249
700, kunt
de afdeling
Publiekszaken.(0113)
Over uw
rechten
en
kenteken
van eenmet
gebruiker
wonende
te Goes inen Handhaving,
u
aanvragen
plichten die te maken hebben met de basisregisdede
buurt
van of inzien
aan: in het Stadskantoor.
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere
voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem-

Verleende
ber 2016) omgevingsvergunningen (regulier)

datum
verzending

zaaknummer

22-10-2018 OMG-2018-0561
			
22-10-2018 OMG-2018-0591
22-10-2018 OMG-2018-0556
22-10-2018 OMG-2018-0555
22-10-2018 OMG-2018-0461
23-10-2018

OMG-2018-0587

23-10-2018 OMG-2018-0559
			
23-10-2018 OMG-2018-0574
24-10-2018 OMG-2018-0624
25-10-2018 OMG-2018-0569
26-10-2018

OMG-2018-0643

26-10-2018

OMG-2018-0582

26-10-2018 OMG-2018-0599
			
26-10-2018 OMG-2018-0416
26-10-2018 OMG-2018-0628

locatie

omschrijving

Te Werfstraat 18
het wijzigen van de indeling van het
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
Dorpshuis
Hudsonweg te Goes
het aanleggen van twee inritten
Goese Dieplaan 37 te Goes
het bouwen van een woning
Ridderhof 13 te Goes
het bouwen van een garage
Cookweg 14 te Goes	het bouwen van een bedrijfspand
met kantoor
Stalstraat 23 te Goes	het vestigen van een yogastudio op
de verdieping
Ambachtsweg 5
het verbouwen van het bedrijfspand
te ‘s-Heer Arendskerke
Hilleweg 70 te Goes
het aanleggen van een uitrit
Nachtegaallaan 86 te Goes
het plaatsen van een schutting
Scottweg 47 te Goes	het uitbreiden van het bestaande
bedrijfsgebouw
Singelstraat 7 te Goes	het restaureren en wijzigen van het
monument
Stationsplein 21 te Goes	het esthetisch opwaarderen van de
gevels van het pand
Hoofdstraat 6 t/m 39
het aanleggen van een
te Wolphaartsdijk
glasvezelkabel
Albert Joachimikade 30 te Goes het wijzigen van de entree
Stationspark 43 te Goes
het realiseren van een nieuwe entree

Omgevingsvergunningen

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie
vermeldeomgevingsvergunning
datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Aanvragen
indienen
van een
schorst
de werking
vanvolgende
het besluit
niet. Welom
kaneen
eenomgevingsvergunbelanghebbende
Burgemeester
en bezwaarschrift
wethouders maken
bekend
dat zij de
aanvragen
die
bezwaar
gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
ning
hebbenheeft
ontvangen:
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde
spoed,
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor omschrijving
een dergelijk verzoek is griffierecht
datum
zaaknummer
locatie
verschuldigd.
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Verlenging beslistermijnen
woning
Burgemeester
wethouders makenOude
bekend
dat zij de 5
termijn om te beslissen
op de volgende
aanvragen
01-11-2016 enOMG-2016-0619
Boomgaard
het brandveilig
gebruik van
om een omgevingsvergunning met ten
hoogste zes weken hebben verlengd:
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
zaaknummer
locatie
omschrijving de schuur
nieuwe uiterste
				
beslisdatum
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
OMG-2018-0378 Van Doornestraat 14 te Goes
het realiseren van
een nieuw
08-12-2018
reclame
			
bedrijfspand
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Ontwerpbeschikking
bezwaar worden gemaakt.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing
van
de uitgebreide
voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
Verleende
omgevingsvergunningen
volgende
omgevingsvergunning
te verlenen:
Burgemeester
en wethouders maken
bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

zaaknummer
locatie
OMG-2018-0711
Westwal 8 te Goeslocatie
datum
zaaknummer
verzending

omschrijving

het brandveilig gebruik
van Pi-Spello
omschrijving

Met
ingang van OMG-2016-0529
1 november 2018 ligt
de ontwerpbeschikking,
met dehet
daarop
betrekking
hebbende
31-10-2016
Noorddijk
20
realiseren
van een
verbouwing
stukken, gedurende zes weken ter inzage
in het Stadskantoor. Voor inzage
kunt u een
telefonische
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van
de woning
afspraak
makenOMG-2016-0560
met de afdeling Vergunningen
en Handhaving,
(0113)
249 700.
31-10-2016
Klein Frankrijk
7A te Goes telefoonnummer
het wijzigen van
de gevels
van
Over de ontwerpbeschikking kan eenieder gedurende de termijn van bestaand
terinzagelegging
naar keuze
bedrijfspand
schriftelijk
of mondeling
een gemotiveerde
zienswijze
bij burgemeester
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te naar
Goesvoren brengen
het vervangen
van het en
wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een
hoorzitting binnen de
perronmeubilair
genoemde
is het noodzakelijk
tijdig
een afspraak tetemaken
secretariaat
van de
4-11-2016periode
OMG-2016-0537
van
Dusseldorpstraat
Goes via
hethet
rooien
van 4 waardevolle
eiken
afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249het
942.
Belanghebbenden
wie
4-11-2016
OMG-2016-0540
Duvensteijn14
en 14A
te Goes
bouwen
van een 2^1aan
kapwoning
redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren
hebben
gebracht,
kunnen
niet-ontvankelijk
worden verklaardbinnen
in een zes
laterweken
beroep
rechtbank.
Tegen een
verleende
vergunning
kunnen belanghebbenden
nabij
dede
dag
van verzending

(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het

Verleende
omgevingsvergunning
(uitgebreid)
indienen van
een bezwaarschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende

Burgemeester
en wethouders
maken
bekend dat zij navan
toepassing
van deZeeland-West-Brabant,
uitgebreide
die bezwaar heeft
gemaakt, de
voorzieningenrechter
de Rechtbank
Team
voorbereidingsprocedure
uit de Wet
algemene
bepalingen
de volgende
Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800
PA Breda,
verzoekenomgevingsrecht
een voorlopige (Wabo)
voorziening
te treffen, indien
omgevingsvergunning
hebben
onverwijlde spoed, gelet
op deverleend:
betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht

verschuldigd.

zaaknummer
locatie
omschrijving
OMG-2018-0531
Vogelzangspad
28 te
Goes
het brandveilig gebruik van het pand, Sport BSO
Inzage aangevraagde
en verleende
vergunningen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
De
beschikking
gewijzigd
ten opzichteinzien.
van het ontwerp. Met ingang van 1 november 2018 ligt de
u de
aanvragenisenniet
verleende
vergunningen
verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken
ter
inzage in op
hetbasis
Stadskantoor.
Voor8.40
inzage
kunt
u een telefonische afspraak maken met de afdeling
Meldingen
van artikel
Wet
milieubeheer
Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
700.
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader
van249
het Activiteitenbesluit
ontvangen van J.L. Aers
Tegen
verleende
omgevingsvergunning
kan gedurende
de termijn
van een
terinzagelegging
& Zn. de
voor
de locatie
gelegen aan Klein Frankrijk
31 in Goes.
Het betreft
melding voorgemotiveerd
het realiseren
beroep
ingesteld
bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Bestuursrecht,
van eenworden
onbemand
tankstation.
Indien daaraan
behoefte bestaatTeam
kunnen
inlichtingen Postbus
worden 90006,
ingewon4800
PARUD
Breda,
door: telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
nen bij
Zeeland,
•M-ACT162556.
een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
•	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
voren
heeft gebracht
de ontwerpbeschikking.
Door
burgemeester
enover
wethouders
verleende vergunningen en ontheffingen
De
omgevingsvergunning
treedt
in werking
met
ingang
de dagvergunningen
na afloop vanen
deontheffingen
beroepstermijn.
Het
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat
zij de van
volgende
hebben
indienen
verleend:van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
te
treffen, indienzaaknummer
onverwijlde spoed, locatie
gelet op de betrokken belangen,omschrijving
dat vereist. Voor het indienen van
datum
een
beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
verzending
7-11-2016

OOW-2016-403

Raadhuisstraat 7

het plaatsen van een container

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften
voor De Houtkaai
’s Heer Arendskerke
van 1B.V.
november 2016

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij op grond
artikel 2.20
van het
totvan
1 november
2017
Activiteitenbesluit
milieubeheer, maatwerkvoorschriften
behoevetot
van
Houtkaai2016
B.V.,
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goesvaststellen ten
verlenging
12De
november
gelegen aan De Houtkade 18 te Goes. Het besluit heeft betrekking opvoor
het aspect
geluid.van een schaftkeet
het plaatsen

4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
Belanghebbenden kunnen tot en met 6 december 2018 tegen dit besluit
bezwaar
metschriftelijk
een besloten
feest maken bij
de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschriftop
moet
naam en
adres bevatten,
19 uw
november
2016
duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Alleen
zij burgemeester
die een bezwaarschrift
hebben
ingediend kunnen
om een voorlopige voorziening vragen. U
Door de
verleende
vergunningen
en ontheffingen
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer T. Mattheij,
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholmedewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 8096 of 0115-745100. Het besluit staat geregistreerd
houdende dranken tijdens de Lifeonder nummer W-MWP180003/00187870.
style markt op 12 november 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschriften voor Katoen Hotel & Brasserie
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij op grond van artikel 2.20 van het
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vaststellen ten behoeve van Katoen Hotel &
dit evenement.
Brasserie, gelegen aan Bleekveld 9 te Goes. Het besluit heeft betrekking op het aspect geluid.

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Belanghebbenden kunnen tot en met 6 december 2018 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burde gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer T. Mattheij,
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 8096 of 0115-745100. Het besluit staat geregistreerd
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
onder het kenmerk W-MWP180010/00194086.
www.goes.nl
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 31 oktober 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

datum
verzending

zaaknummer

26-10-2018 OOW-2018-612
			
26-10-2018 OOW-2018-589
			

locatie

omschrijving

‘s-Heer Hendrikskinderenstraat 78 te Goes
Jim Morrisonpad,
t.h.v de ijsbaan te Goes

het plaatsen van een container van
26 oktober t/m 12 november 2018
het plaatsen van een hijskraan van
29 t/m 31 oktober 2018

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

datum
verzending

zaaknummer

22-10-2018

DHW_O-2018-560 Joannaplantsoen 1 te Goes	ontheffing schenken zwak alcohol
tijdens de Kerstmarkt van 13 t/m 15
december 2018
EVG-2018-554
Joannaplantsoen 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
een Kerstmarkt van 13 t/m 15
december 2018
EVG-2018-508
Geldeloozepad 5G te Goes	een evenementenvergunning voor
Kindervakantieweek de Goese
Polder van 5 t/m 9 augustus 2019
DHW_V-2018-516 Vlasmarkt 8 te Goes	een drank en horecavergunning
voor Taart en Tafel
EXH-2018-515
Vlasmarkt 8 te Goes	een exploitatievergunning voor
Taart en Tafel
EVG-2018-191
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
een ijsbaan van 7 december 2018
t/m 5 januari 2019

22-10-2018

23-10-2018

25-10-2018
26-10-2018
26-10-2018

locatie

omschrijving

datum
verzending

zaaknummer

26-10-2018

DHW_V-2018-538 Kandtweg 2 te Goes	vergunning drank- en horecawet Het
Zeeuwse Land
EXH-2018-551
Kandtweg 2 te Goes	exploitatievergunning voor
crematorium ‘Het Zeeuwse Land’

26-10-2018

locatie

omschrijving

Ingetrokken vergunningen
Burgemeester maakt bekend dat zij de volgende (omgevings)vergunningen hebben ingetrokken:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-10-2018
25-10-2018
26-10-2018

DHW_V-2017-390 Vlasmarkt 8 te Goes
Vergunning Drank- en Horecawet
EXH-2017-357
Vlasmarkt 8 te Goes
Exploitatievergunning
OMG-2018-0231 Stationspark 43 te Goes	Omgevingsvergunning voor het
aanpassen van de entree

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

