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Met het besluit van 18 september 2018 hebben burgemeester en wethouders besloten het aantal
parkeerplaatsen voor lichte bedrijfsauto’s type N1 uit te breiden binnen de bebouwde kommen. Vanaf nu
mogen type N1 voertuigen (geen vrachtwagens) ook geparkeerd worden op:
•	Goese Polder: GP01 (Thorbeckelaan), GP02 (Wilsonstraat), GP03 (van Kleftenstraat),GP04
(Bechstede), GP06 (Troelstrapad);
• Goese Diep: GD0 (Ketelkade);
• Riethoek: RH01 (J.Wolkerslaan);
• Stationspark: SP01 (Stationspark);
• Noordhoek: NH01 (Houtkade), NH02 (Hoogewei);
• Mannee: MA01(Zilveren Schoe);
• West: GW02 (Zuidvliestraat), GW03 (Klaproosstraat), GW04(2x) (Abel Tasmanstraat);
• Oost: GO03 (Oranjeweg), GO07 (Bergweg);
• Overzuid: OZ01 (Mahlerlaan), OZ02 (Bachlaan);
• Zuid: GZ01, GZ02, GZ03, GZ05;
•	Ouverture: OU01 (Miles Davishof), OU02(John Lennonlaan), OU03 (Janis Joplinhof), OU04
(Springfieldhof), OU05 (John Denverlaan), OU06 (Freddy
• Mercuryhof);
• ’s-Heer Hendrikskinderen HH01 (Nieuwe Rijksweg) ;
• ’s-Heer Arendskerke HA01 (Elenbaasstraat);
• Kattendijke KA01 (Reijmersweg);
• Kloetinge KL01 Binnenhof, Kl02 (Wesselopark);
• Wilhelminadorp: Wl01 (I.G.J. van den Boschstraat);
• Wolphaartsdijk WO01 (Burgemeester van Oeverenstraat).
De exacte te parkeren locatie kunt u terugvinden op de bij het besluit behorende kaarten. De kaarten
zijn terug te vinden op www.goes.nl. De codes die bij de plaats zijn vermeld komen overeen met de
kaartnummers.

Structuurvisie ‘Bedrijvenpark Poelbos’
Omgevingsvergunningen
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maken bekend
dat zij
na toepassing
van de is
reguliere
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6
51204428.
De melding
geregistreerd onder nummer
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Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingengrondwerkzaamheden
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Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag

zaaknummer
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OMG-2018-0554
Geertesplein 20 te Kloetinge
het plaatsen van
05-01-2019
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Fluitekruidstraat 8 te Goes
het verbouwen van het pand 23-11-2018

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
www.goes.nl
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Omgevingsvergunningen beperkte milieutoets voor GEO-Energie B.V.
Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij aan GEO-Energie B.V.
omgevingsvergunningen beperkte milieutoets hebben verleend voor het realiseren van gesloten
bodemenergiesystemen binnen een interferentiegebied. De vergunningen hebben betrekking op de
volgende percelen in bouwplan Aria Fase 9 te Goes:
E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, F2-21, F2-22, F2-23, F2-24, F2-25, F2-26, F2-27, F2-28, F2-29,
F2-30, F2-31, F2-32, F2-33, F2-34, F2-03, F2-04, F2-05, F2-06, F2-07, F2-08, F2-09, F2-10, F2-11,
F2-12, F1-09, F1-10, F1-11, F1-12, F1-08, F1-07, F1-06, en F1-05.
De omgevingsvergunningen kunnen worden ingezien tot en met 2 januari 2019 bij de publieksbalie
van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00
tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het Stadskantoor in Goes, op werkdagen gedurende
openingstijden.

Omgevingsvergunningen beperkte milieutoets voor GEO-Energie B.V.
Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij aan GEO-Energie B.V.
omgevingsvergunningen beperkte milieutoets hebben verleend voor het realiseren van gesloten
bodemenergiesystemen binnen een interferentiegebied. De vergunningen hebben betrekking op de
volgende percelen te Goes:
1. C10 (Peykeswegje 80)
2. C09 (Peykeswegje 82)
3. B08a (Vedelplein 51)
4. B05 (Vedelplein 62)
5. B06 (Vedelplein 64)
6. B07 (Vedelplein 66)
7. B08 (Vedelplein 68)
8. B08b (Vedelplein 70)
9. B08c (Vedelplein 72)
De omgevingsvergunningen kunnen worden ingezien tot en met 2 januari 2019 bij de publieksbalie
van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00
tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het Stadskantoor in Goes, op werkdagen gedurende
openingstijden.
Belanghebbenden kunnen tot en met 2 januari 2019 tegen deze omgevingsvergunningen schriftelijk
bezwaar maken bij gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam
en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd
en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige
voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van
het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer T. Mattheij,
medewerker van RUD Zeeland, tel. 06-5120 8096 of 0115-745100. De vergunningen staan geregistreerd
onder nummer W-AOV180464/00202420.

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

locatie

omschrijving

21-11-2018

OOW-2018-653

21-11-2018

OOW-2018-659

Grote Markt te Goes	het plaatsen van een trampoline
en een suikerspin wagen tijdens
de koopzondagen in november en
december 2018
Lange Vorststraat 37 te Goes	het in gebruik nemen van
gemeentegrond op 8 december
2018

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-11-2018

EVG-2018-368

Molenplein te Goes	een evenementenvergunning voor
het Kerstcircus van 22 december
2018 tot en met 6 januari 2019

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

