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AgendaGoes
Ontheffing
incidentele
Datum
Activiteitfestiviteiten
(twaalfdagenregeling)
voor het geluid
10 november
Begrotingsraad
voor Begroting
2017 zie voor agenda
Voor bedrijven waarbij
het Activiteitenbesluit
www.goes.nl
> Bestuur en van
de Wet milieubeheer
van toepassing
is, is er een
Organisatie
> Vergaderschema
mogelijkheid ontheffing
krijgen van de geluids15.00te
uur
voorschriften gedurende
12 keer per jaar. Hierbij
Stadskantoor
moet
door het bedrijf
gezorgd worden dat
14 november
Inloopbijeenkomst
voorer geen
overmatige hinder belangstellenden
ontstaat.
over de
De volgende meldingen
zijn binnengekomen:
werkzaamheden
aan de nieuwe
•	Brasserie de Panhoeve,
Arendstraat
2B te
aansluiting
op de A58
’s Heer Arendskerke
14-12-2018
van
19.30op:
- 21.00
uur
20.30 - 01.00 uur.
Stadskantoor
•	
La Strada, St. Jacobstraat
48 te Goes op:
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
9-11-2018 van inwoners
20.00 - 01.00
uur.
en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en

8den
november	
Begrotingsraad,
voor
agenda
binnen zes weken
na de dag van
verzending
		
zie www.goes.nl
> Bestuur
en
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaar> Vergaderschema
schrift indienen bijOrganisatie
burgemeester
en wethouders.
15.00
uur
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst
		
de werking van hetStadskantoor
besluit niet. Wel kan een
8belanghebbende
november	
Wethoudersspreekuur
voor de
die
bezwaar heeft gemaakt,
		
inwoners
ondernemers,
voorzieningenrechter
van deen
Rechtbank
Zeeland		
zieBestuursrecht,
w
 ww.goes.nl >Postbus
Bestuur en
West-Brabant, Team
		
Organisatie
> Spreekuur
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
		
18.30
- 19.30
uur
voorziening te treffen,
indien
onverwijlde
spoed,
		
Stadskantoor
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Verstrekken persoonsgegevens
Verkeersbesluit
gehandicaptenparkeerplaats
In de basisregistratie
personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadBurgemeester
en persoonsgegevens
wethouders hebben
besloten een
ministratie) zijn
opgenomen
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
opom
het
van alle inwoners van Goes. Het
gaat hierbij
kenteken
een gebruiker
te Goes
in
zowel uwvan
adresgegevens,
alswonende
om gegevens
over
de
buurt van
of aan:
huwelijk,
nationaliteit,
ouders en kinderen. Deze
•gegevens
Franz Etzellaan
52 automatisch verstrekt
worden vaak
•aanBocht
van Guinea 8
overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
•maatschappelijke
Hollandiaplein instellingen,
12 11
voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
Tegen
dit verkeersbesluit
kunnen belanghebbeninstellingen
baseren beslissingen
vaak direct op
den
binnen
zes weken na verkregen
de dag vaninformatie.
verzending
de uit
de basisregistratie
verkeersbesluit (1 november 2018) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen
bij burgemeester
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
en
wethouders.
indienen
van eendit
bezwaardoeleinden
kuntHet
u niet
voorkomen;
is verplicht
schrift
schorst de Soms
werking
van het
besluit
voorgeschreven.
kunnen
echter
ookniet.
anderen
Wel
kan eenbeschikbare
belanghebbende
die bezwaar
heeft
verzoeken
gegevens
uit de basisregisgemaakt,
de voorzieningenrechter
de Rechttratie te verstrekken.
Hiervoor kuntvan
u geheimhoubank
Zeeland-West-Brabant,
TeamHet
Bestuursrecht,
ding van
uw gegevens verzoeken.
gaat dan
Postbus
90006, 4800
PA Breda,derden
verzoeken
eeneen
om verstrekking
aan verplichte
(zoals
voor-lopige
voorziening
te treffen,
indien onvercurator of advocaat
die een
dagvaarding
aan uw
wijlde
spoed,
gelet op de
belangen, dat
adres wil
uitbrengen),
debetrokken
stichting interkerkelijke
vereist.
Voor een dergelijk
griffierecht
ledenadministratie
(die inverzoek
beginselisvoor
alle
verschuldigd.
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden

Ontwerp bestemmingsplan
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie‘Bebouwde
> Spreekuurkom Kloetinge’

muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
Burgemeester en wethouders
maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend
Stadskantoor
dat
het ontwerpbestemmingsplan
bebouwde kom Kloetinge
ingangkunt
van 8unovember
zes weken
Bij demet
gemeente
schriftelijk2018
verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan
is digitaal
te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl/
om
aan die instellingen
geen gegevens over
zie voor agenda www.goes.nl
>
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPKL01-ON99
en beschikbaar
via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
u uit de basisregistratie
te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
Het ontwerpbestemmingsplan
heeft betrekking op de bebouwde
kom Kloetinge
en vervangt
de volgende
voor zijn speciale
formulieren
beschikbaar.
Vergaderschema
bestemmingsplannen:
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
•	Bestemmingsplan
‘Bebouwde Kom Kloetinge’ (2007);
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
•	een deel van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Gedurende de genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling
een
zienswijze
omtrent het ontwerpbeontvangt
u een
bevestiging.
stemmingsplan
kenbaar gemaakt worden bij de raad van de gemeente Goes. Voor het kenbaar maken
Geen collegespreekuur
van
een mondelinge
zienswijze binnen de genoemde periode
het noodzakelijk
tijdig
vooraf jaar
een uw
op donderdag
10 november
Wilt u is
weten
aan wie in het
afgelopen
afspraak
te maken metvan
Christa
van de Vate
viain(0113) 249
764 ofzijn
c.vande.vate@goes.nl.
gegevens
verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur
10 november
komt
verband met behandeling van de begroting te verVerstrekken
persoonsgegevens
vallen. Het eerstvolgende
spreekuur is donderdag
17 november om 18.30 uur.
In de basisregistratie personen (de officiële
benaming
voor de Nederlandse bevolkingsadGehandicaptenparkeerplaats
ministratie)
zijn
opgenomen
Burgemeester
enpersoonsgegevens
wethouders hebben
besloten een
van
alle inwoners van Goes. Het
gaat hierbijop
om
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
het
zowel
uw van
adresgegevens,
alswonende
om gegevens
overin
kenteken
een gebruiker
te Goes
huwelijk,
nationaliteit,
de buurt van
of aan: ouders en kinderen. Deze
gegevens
worden vaak automatisch
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
86verstrekt
d.d (1 novemaan
en enkele bijzondere
beroverheidsinstellingen
2016)
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden

(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen
Het is belangrijk dat of
departiculieren).
gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Bij
de gemeente
kuntNeem
u schriftelijk
verzoeken
gegevens
kloppen?
dan contact
op met
om
aan die instellingen
geenOver
gegevens
over uen
uit
de afdeling
Publiekszaken.
uw rechten
de
basisregistratie
te verstrekken.
zijn
plichten
die te maken
hebben metHiervoor
de basisregisspeciale
formulieren
beschikbaar.
Deze
kuntkunt
u viau
tratie is een
folder beschikbaar.
Deze
folder
DigiD
invullen
www.goes.nl/verstrekkingsbeopvragen
bij deopafdeling
Publiekszaken.
perking of telefonisch opvragen bij de afdeling
Publiekszaken 14 0113. Nadat de gemeente uw
verzoek heeft verwerkt ontvangt u een bevestiging.
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.

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

omschrijving

29-10-2018
30-10-2018

OMG-2018-0733
OMG-2018-0738

Goese Diep, kavel F70 te Goes
Vlijekreek 14 te Goes

het bouwen van een woning
het realiseren van een erfafscheiding

datum
zaaknummer
locatie
Omgevingsvergunningen
ontvangst
31-10-2018
OMG-2018-0739 Oudelandseweg 28
Aanvragen omgevingsvergunning

omschrijving

het bouwen van een woning en
			
te Wolphaartsdijk
garage om een omgevingsvergunBurgemeester en wethouders maken
bekend dat zij de volgende aanvragen
31-10-2018
OMG-2018-0740 Goese Diep te Goes	het bouwen van een nieuw scouting
ning hebben ontvangen:
gebouw
02-11-2018
OMG-2018-0744
Goese
Dieplaan te Goes
het
bouwen van een woning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
02-11-2018
OMG-2018-0745 Nansenbaan te Goes
het bouwen van een restaurant
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113) 249 700, kunt
woning
u01-11-2016
de aanvragen inzien.
OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
04-11-2016
OMG-2016-0622 Proeftuin
7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing vandedeschuur
reguliere voorbereidingsprocedure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg
12 teverleend:
Goes
het vervangen van bestaande
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
reclame

verzending

31-10-2018
OMG-2018-0532
Westsingel
te Goes
het bouwen
van
een tuinhuis
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft 148
een informatief
karakter.
Tegen een
aanvraag
kan geen
31-10-2018
OMG-2018-0495
Oostkerkestraat 1
het plaatsen van een
bezwaar worden
gemaakt.
			
te Wolphaartsdijk
antenne-installatie
31-10-2018
OMG-2018-0541 Franz Etzellaan 22 te Goes
het uitbreiden van de woning
Verleende omgevingsvergunningen
2-11-2018
OMG-2018-0365
Plasweg
2 dat
te Kattendijke	
hetde
bouwen
vanvoorbereidingsproceeen onderkomen
Burgemeester en
wethouders maken
bekend
zij na toepassing van
reguliere
voor arbeidsmigranten in bestaande
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
loods

datum
zaaknummer
Ontwerpbeschikking
verzending

locatie

omschrijving

Burgemeester
wethouders makenNoorddijk
bekend dat
met toepassing
31-10-2016 enOMG-2016-0529
20zij het voornemen hebben
het realiseren
van een verbouwing
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure
uit de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
(Wabo) de
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van de woning
volgende
omgevingsvergunning
31-10-2016
OMG-2016-0560te verlenen:
Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
zaaknummer
locatie
omschrijving
bestaand bedrijfspand
OMG-2018-0434
Singelstraat
7 te Goes 1 te Goes Het verbouwen
en uitbreiden
31-10-2016 OMG-2016-0508
Stationsplein
het vervangen
van hetvan het pand
perronmeubilair
Met
ingang van OMG-2016-0537
08-11-2018 ligt de ontwerpbeschikking,
de daarop
stukken,
4-11-2016
van Dusseldorpstraatmet
te Goes
het betrekking
rooien van hebbende
4 waardevolle
eiken
gedurende
ter inzage. Voor
inzage kunt uen
een14A
telefonische
afspraak
maken
met2^1
de afdeling
4-11-2016zes weken
OMG-2016-0540
Duvensteijn14
te Goes het
bouwen
van een
kapwoning
Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700.
Over
deeen
ontwerpbeschikking
kan eenieder
gedurende de termijn
van zes
terinzagelegging
naarvan
keuze
schrifTegen
verleende vergunning
kunnen belanghebbenden
binnen
weken na de dag
verzending
telijk
of mondeling
eeneen
gemotiveerde
zienswijze
naar voren
brengen
bij burgemeester
en wethouders.
(zie vermelde
datum)
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bij burgemeester
en wethouders.
Het
Voor
het geven
vanbezwaarschrift
een mondelinge
zienswijze
tijdensvan
eenhet
hoorzitting
binnen
genoemde
periode
indienen
van een
schorst
de werking
besluit niet.
Welde
kan
een belanghebbende
isdie
hetbezwaar
noodzakelijk
tijdig een de
afspraak
te maken via hetvan
secretariaat
van de
afdeling Vergunningen
en
heeft gemaakt,
voorzieningenrechter
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
Handhaving,
telefoonnummer
249Breda,
942. Belanghebbenden
aan wie voorziening
redelijkerwijs
worden
Bestuursrecht,
Postbus 90006,(0113)
4800 PA
verzoeken een voorlopige
tekan
treffen,
indien
verweten
dat spoed,
zij geengelet
zienswijze
over de ontwerpbeschikking
naar
voren
gebracht,
nietonverwijlde
op de betrokken
belangen, dat vereist.
Voor
eenhebben
dergelijk
verzoekkunnen
is griffierecht
ontvankelijk
worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.
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

18-10-2018
M-ACT180520
‘s-Gravenpolderseweg
114
de verbouwing
van de van
chirurgische
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader van het
Activiteitenbesluit
ontvangen
J.L. Aers
			
te Goes	
verpleegafdelingen
en het
voormalig
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein
Frankrijk 31 in Goes. Het betreft
een melding voor
realiseren
OK-complex
tot nieuwe
verpleegvan een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
inlichtingen
worden
ingewonafdelingen
en kinder-,
kraamen
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding
is geregistreerd
onder
nummer
verloskamers
M-ACT162556.
De
publicatie
van ontvangen
meldingen
heeft een vergunningen
informatief karakter.
Tegen een melding kan geen
Door
burgemeester
en wethouders
verleende
en ontheffingen
bezwaar
worden
Als maken
u vragen
of opmerkingen
heeft oververgunningen
ingediende meldingen,
dan kunt
u
Burgemeester
engemaakt.
wethouders
bekend
dat zij de volgende
en ontheffingen
hebben
contact
opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
verleend:
via info@rud-zeeland.nl

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

Burgemeester
wethouders makenRaadhuisstraat
bekend dat zij de
en van
ontheffingen
hebben
7-11-2016 enOOW-2016-403
7 volgende vergunningen
het plaatsen
een container
verleend:
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016

datum
verzending
2-11-2016

zaaknummer

locatie

omschrijving
tot 1 november 2017
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
Sint Jacobstraat te Goes,
het
van een
voorplaatsen
het plaatsen
vanhoogwerker
een schaftkeet
t.h.v.
6	
van
29 oktober
t/m 19 november
Grotenr.
Kade
34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
2018
met een besloten feest
2-11-2018
OOW-2018-621
Gasthuisstraat en Oostwal
het
plaatsen
van een
hoogwerker
op 19
november
2016
			
te Goes
van 12 t/m 14 november 2018
5-11-2018
STP-2014-070
Spinne te Goes	
Door de burgemeester
verleendeDe
vergunningen
en ontheffingenhet tijdelijk innemen van een standplaats voor de verkoop van vis en
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
visproducten op 23 en 24 december
2018
OOW-2016-414
30-10-2018 OOW-2018-618
			
4-11-2016
AFW-2016-429

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Door
de burgemeester
verleende vergunningen en ontheffingenontheffing schenken zwak-alcohol4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
houdende dranken tijdens de Lifedatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
style markt op 12 november 2016
verzending
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
5-11-2018
DHW_O-2018-622 Westwal 6 te Goes	ontheffing schenken zwak alcohol
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
tijdens bijeenkomst op 12 november
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
2018
dit evenement.
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/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
gemeester 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
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
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
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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 verleende vergunningen inzien.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

