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AgendaGoes gemeente Goes
Privacybeleid
Datum
Activiteit

De
en
het college van
burgemeester
10 gemeenteraad
november
Begrotingsraad
voor
Begroting
en wethouders hebben
2017het
ziePrivacybeleid
voor agenda van
de gemeente Goes vastgesteld.
aanleiding
www.goes.nlDe
> Bestuur
en
voor het nieuwe Privacybeleid
de Algemene
Organisatie is
> Vergaderschema
Verordening Gegevensbescherming
(afgekort
15.00 uur
AVG). Dit is een Europese
regeling waarop
Stadskantoor
iedereen
een beroep
kan doen met betrekking
14 november
Inloopbijeenkomst
voor tot
de bescherming van
de eigen persoonsgegevens.
belangstellenden
over de
In aanvulling op het
Privacybeleid zijn
werkzaamheden
aanook
de nieuwe
twee reglementen vastgesteld.
Reglement
aansluiting Het
op de
A58
privacybeleid is een19.30
nadere
uitwerking
- 21.00
uur van het
algemene privacybeleid
van de gemeente Goes.
Stadskantoor
Het
Reglement publicatie
van persoonsgegevens
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
bepaalt op welke wijze
met persoonsgegevens
inwoners
en ondernemers,
wordt omgegaan inzie
officiële
publicaties
en en
www.goes.nl
> Bestuur
berichtgeving van de
gemeente>Goes.
Organisatie
Spreekuur
Het beleid en beide18.30
reglementen
- 19.30 zijn
uur in te
zien op het Stadskantoor
en te vinden op
Stadskantoor
www.goes.nl/privacy.
Voor vragen
over de
17 november
Hamerraad
en Commissie,
bescherming van persoonsgegevens
kunt u
zie voor agenda www.goes.nl
>
contact opnemen met
Maurits
van Belzen, >
Bestuur
en Organisatie
de Functionaris Gegevensbescherming
van
Vergaderschema
de gemeente Goes.19.30 uur
Hij is bereikbaar opStadskantoor
het telefoonnummer
0113-249610. U kunt ook een email sturen
naar
Voor m.van.belzen@goes.nl
evenementen zie www.goesisgoes.nl

Geen collegespreekuur
Maak
het inbrekers
niet makkelijk
op donderdag
10 november
Het collegespreekuur van 10 november komt in
Bent
u deze
dagenvan
eende
avond
niet te ververband
metdonkere
behandeling
begroting
thuis?
dan dat er een spreekuur
lampje brandt
in de
vallen.Zorg
Het eerstvolgende
is donderdag
woning.
Nu het
buiten
17 november
om
18.30vroeger
uur. donker is, hebben
inbrekers meer mogelijkheden om ongezien rond
te
lopen. Andere manieren die de kans op inbraak
Gehandicaptenparkeerplaats
verkleinen,
zijn:
Burgemeester
en wethouders hebben besloten een
•	
sluit uw huis goed af, draaitede
sleutel van
gehandicaptenparkeerplaats
reserveren
opuw
het
voor- en
achterdeur
minstens
één keer
om en
kenteken
van
een gebruiker
wonende
te Goes
in
doe devan
ramen
dicht
de buurt
of aan:
•	gebruik
buitenverlichting
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d (1 novem•	
leg
waardevolle spullen uit het zicht
ber
2016)
•	laat uw sleutels niet aan de binnenkant van
het slot zitten en verstop ze ook niet buiten
•	zorg dat uw ramen en deuren niet verborgen
zijn achter hoge schuttingen, bomen of struiken
•	markeer of graveer uw eigendommen en
registreer ze, zie www.stopheling.nl
•	plak nooit een briefje op de deur met ‘ik ben er
even niet’
•	maak afspraken met de buren om op elkaars
huis te letten bij afwezigheid
•	word lid van een (digitale)
buurtpreventiegroep, op www.wabp.nl kunt u
zien of er bij u al zo’n buurtapp actief is
•	bel bij een verdachte situatie altijd 112

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending
22
Wethoudersspreekuur
voor
(zienovember	
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 Zeeland22
november	
Debatraad,
zie voor
agenda
West-Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus
www.goes.nl
> Bestuur
en
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
organisatie
> Vergaderschema
voorziening te treffen,
indien onverwijlde
spoed,
		
19.30
uur
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
		
Stadskantoor
een dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
Verstrekken
persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadBekendmaking
Goes
centrum
ministratie) zijn Cameratoezicht
persoonsgegevens
opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
De
burgemeester
van de gemeente
Goes maakt
zowel
uw adresgegevens,
als om gegevens
over
bekend
datnationaliteit,
zij, op grondouders
van artikel
151 c vanDeze
de
huwelijk,
en kinderen.
Gemeentewet
en artikel
2:77 van de Algemene
gegevens worden
vaak automatisch
verstrekt
Plaatselijke
Verordening 2014,
in hetbijzondere
belang van
aan overheidsinstellingen
en enkele
de
openbare orde en
veiligheid, voor
op 11zover
aprildat
2017
maatschappelijke
instellingen,
heeft
besloteniscameratoezicht
toe tetaken.
passenDeze
tot 31
noodzakelijk
voor hun wettelijke
december
2022
op debeslissingen
Kreukelmarkt.
instellingen
baseren
vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.
De camerabeelden worden onder regie van de
Nationale
Politie, Eenheidvoor
Zeeland-West-Brabant
De gegevensverstrekking
publiekrechtelijke
opgeslagen.
De politie
de beelden
doeleinden kunt
u nietkan
voorkomen;
dit‘live’
is verplicht
uitkijken
ingeval Soms
van activiteiten
die van
voorgeschreven.
kunnen echter
ookinvloed
anderen
kunnen
zijnbeschikbare
op de openbare
orde en
op
verzoeken
gegevens
uit veiligheid
de basisregisde
betreffende
locaties.
tratie
te verstrekken.
Hiervoor kunt u geheimhouTegen
de aanwijzing
van
het cameratoezicht
ding van
uw gegevens
verzoeken.
Het gaat dan
op
kunnen
omeerdergenoemde
verstrekking aanlocaties
verplichte
derden (zoals een
belanghebbenden
zes
weken na de
curator of advocaatbinnen
die een
dagvaarding
aan uw
dag
van
(ziede
vermelde
adres
wilverzending
uitbrengen),
stichtingdatum)
interkerkelijke
een
gemotiveerd bezwaarschrift
indienen
ledenadministratie
(die in beginsel
voor alle
bij
de burgemeester. Het
indienen van
een
kerkgenootschappen
in Nederland
zorgdraagt
bezwaarschrift
schorst de werking
hetderden
voor de ledenadministratie)
en aanvan
vrije
besluit
niet. Wel kan
een belanghebbende
(niet commerciële
instellingen,
zoals sportdie
en
bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
muziekverenigingen
of particulieren).
van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht,
4800
PA Breda,
Bij de gemeentePostbus
kunt u 90006,
schriftelijk
verzoeken
verzoeken
voorlopigegeen
voorziening
treffen,
om aan dieeen
instellingen
gegevensteover
indien
spoed,
op de betrokken
u uit deonverwijlde
basisregistratie
te gelet
verstrekken.
Hierbelangen,
dat vereist.
Voor eenbeschikbaar.
dergelijk verzoek
voor zijn speciale
formulieren
is
griffierecht
verschuldigd.
Deze
kunt u via
DigiD invullen op www.goes.

nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Voorontwerp
bestemmingsplan
Nadat de gemeente
uw verzoek heeft verwerkt
‘Landgoed
ontvangt u Kattendijke’
een bevestiging.
Burgemeester
en wethouders
van Goesjaar uw
Wilt u weten aan
wie in het afgelopen
maken,
terzijn
voldoening
bepaalde
in
gegevens
verstrekt,aan
danhet
kunt
u daarvan
artikel
1.3.1 Besluit
ruimtelijke
ordening
(schriftelijk)
een overzicht
opvragen
bij de
en
de Inspraakverordening,
bekend
datu dat overgemeente.
Binnen enkele weken
krijgt
met
van 22
november 2018 het
zichtingang
(kosteloos)
thuisgestuurd.
voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed
Kattendijke’
gedurende
weken digitaal
te
Het is belangrijk
dat de 4gegevens
in de basisraadplegen
is open
www.ruimtelijkeplannen.nl/
registratie juist
actueel zijn. Twijfelt u of uw
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPKA02-VO99
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
en
beschikbaar
is viaOver
www.goes.nl/
de tevens
afdeling
Publiekszaken.
uw rechten en
bestemmingsplannen.
Digitaalmet
inzien
indien
plichten die te maken hebben
de kan,
basisregisnodig,
het Stadskantoor.
tratie isook
eeninfolder
beschikbaar. Deze folder kunt u
Het
voorontwerp
heeft betrekking
op het
opvragen
bij de afdeling
Publiekszaken.
realiseren van een landgoed op de percelen
kadastraal bekend gemeente Goes sectie AB 59
en X 218, plaatselijk bekend Reijmersweg ong. te
Kattendijke. De locatie is gelegen ten noorden van
de kern Kattendijke, aangrenzend aan woningen
aan de Huyssenstraat en Van Heenvlietstraat.
Tijdens de genoemde termijn kunnen
inspraakreacties schriftelijk worden
ingediend via een inspraakformulier. Dit
formulier is te downloaden op www.goes.nl/
bestemmingsplannen onder ‘plannen ter inzage’.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martin
Jonker, tel. 0113-249682 of m.jonker@goes.nl.

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

datum
datum
ontvangst
ontvangst

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

12-11-2018
32teteGoes
Goes	het uitvoeren
vaneen
grondwerkzaam31-10-2016 OMG-2018-0772
OMG-2016-0610 Beatrixlaan
Karrelanden
bouwen van
vrijstaande
heden
woningt.b.v. sloop fundering
12-11-2018
het bouwen
vangebruik
een woning
01-11-2016 OMG-2018-0776
OMG-2016-0619 Goese
Oude DiepF65
Boomgaard 5
brandveilig
van
13-11-2018 OMG-2018-0781 Oostmolenweg
brandveiliggebruik
te Kloetinge 79 te Kloetinge het
gebouw
40 na herinrichting
13-11-2018
102
het bouwen
04-11-2016 OMG-2018-0780
OMG-2016-0622 ‘s-Gravenpolderseweg
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp
bouwen van
van een
een woning
overkapping aan
			
te Goes
de schuur
13-11-2018
te Goes
het plaatsen
van
een
dakkapel
04-11-2016 OMG-2018-0779
OMG-2016-0621 Aartjeskreek
Scottweg 1225
te Goes
vervangen
van
bestaande
14-11-2018 OMG-2018-0783 Smithweg 1 35 te Goes	het
plaatsen van kozijnen in de
reclame
achtergevel
14-11-2018
OMG-2018-0787
Opril Grote
Markt
2 te Goes	
het wijzigen
van
het gebruik
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft een
informatief
karakter.
Tegen een
aanvraag
kan ten
geen
behoeve van horeca
bezwaar worden gemaakt.
15-11-2018 OMG-2018-0785 Oude Rijksweg 83
het verplaatsen van een uitrit
			
te ‘s-Heer Arendskerke
Verleende omgevingsvergunningen
15-11-2018
OMG-2018-0786
Zomerweg
2 tezij
Kloetinge
hetde
bouwen
vanvoorbereidingsproceeen nieuwe school
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat
na toepassing van
reguliere
16-11-2018
OMG-2018-0790
Burgemeester
Hackstraat
het realiseren van appartementen
dure de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:9
			
te Wolphaartsdijk
16-11-2018
OMG-2018-0789
Duizendbladstraat
49 te Goes het
aanpassen van een voorraam
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

verzending

Na
een afspraakOMG-2016-0529
met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer
249
700, kunt
31-10-2016
Noorddijk 20
het realiseren(0113)
van een
verbouwing
u de aanvragen inzien.
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
bestaand bedrijfspand
Burgemeester
wethouders makenStationsplein
bekend dat zij1na
toepassing vanhet
devervangen
reguliere van het
31-10-2016 enOMG-2016-0508
te Goes
voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
perronmeubilair
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
datum
zaaknummer
4-11-2016
OMG-2016-0540 locatie
Duvensteijn14 en 14A te Goes omschrijving
het bouwen van een 2^1 kapwoning

verzending

14-11-2018
OMG-2018-0608
Monnikendijk
7 te Kattendijke
van
Tegen een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnen het
zes bouwen
weken na
deeen
dagschuur
van verzending
15-11-2018
OMG-2018-0749
Cookweg
21 te Goesindienen bij burgemeester
het plaatsen van
3 vlaggenmasten
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
en wethouders.
Het

indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende

Door
burgemeester
en wethouders
verleende vergunningen
en ontheffingen
die bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team

Burgemeester
enPostbus
wethouders
maken
dat verzoeken
zij de volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
Bestuursrecht,
90006,
4800bekend
PA Breda,
een voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
verleend:
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht

verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
verzending
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

omschrijving

14-11-2018
OOW-2018-648
Schipperswegeling
te Goes	
het plaatsen van
een schaftkeet
Na een afspraak
met de afdeling Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
en toilet van 29 oktober t/m 23
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
november 2018
15-11-2018
Nassaulaan
25 te Goes	het gebruik van openbare ruimte
Meldingen opOOW-2018-651
basis van artikel 8.40
Wet milieubeheer
voor de opslag
van tegels
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen
vanvan
J.L.12
Aers
				
t/m 26
2018het realiseren
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft
eennovember
melding voor

van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon-

Door
deRUD
burgemeester
verleende vergunningen
en ontheffingen
nen bij
Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51204428.
De melding is geregistreerd onder nummer
De
burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
M-ACT162556.

datum
zaaknummer
locatie
Door burgemeester
en wethouders
verleende vergunningen en omschrijving
ontheffingen
verzending
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
14-11-2018
verleend:

EVG-2018-611

Da Vinciplein 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
Supercross Goes op 18 en 19 januari
2019
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
15-11-2018
binnenstad Goes	een evenementenvergunning
verzending EVG-2018-586
de
Goes
7 en
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
hetKerstmarkt
plaatsen van
eenopcontainer
8van
december
20182016
’s Heer Arendskerke
1 november
15-11-2018 DHW_O-2018-605 rondom Grote of Maria
ontheffing
schenken
tot 1 november
2017zwak			
Goes	alcoholhoudende
dranken 2016
2-11-2016
OOW-2016-414 Magdalenakerk
Anjelierstraat teteGoes
verlenging tot 12 november
tijdens
Kerstmarkt
en
voor hetdeplaatsen
vanop
een7 schaftkeet
8ontheffing
decembersluitingsuur
2018
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
in verband
met een besloten feest
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
zes weken
op 19binnen
november
2016 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
Door de burgemeester
verleende
vergunningen
en ontheffingen
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
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.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

verzending
4-11-2016

DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de LifeNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
style markt op 12 november 2016
u de verleende vergunningen inzien.
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten
tijdens
www.goes.nl
dit evenement.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

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

