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Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

27-11-2018 OMG-2018-0620
29-11-2018 OMG-2018-0693
			
29-11-2018 OMG-2018-0639
			
29-11-2018 OMG-2018-0636

locatie

omschrijving

Veerweg 44 te Wolphaartsdijk het bouwen van een loods
Rijksweg 99
het veranderen van de voorgevel en
te ‘s-Heer Arendskerke
de indeling van de begane grond
Rijksweg 99
het plaatsen van een luifel,
te ‘s-Heer Arendskerke
reclamezuil en vlaggenmasten
Fluitekruidstraat 8 te Goes	het verbouwen van het pand tot
woning

Herziend ontwerpbesluit voor ProRail B.V.
Burgemeester en wethouders van Goes hebben een aanvraag ontvangen ingevolge de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht van ProRail B.V. De aanvraag heeft betrekking op het intrekken van de
vergunning(en) voor de gehele inrichting gelegen aan de Stephensonweg/het Stationsplein te Goes.
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 6 december 2018 tot en met 16 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/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Goes.

Een ieder kan tot en met 16 januari 2019, schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij
RUD
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29-11-2018
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- Zolverschoonhet is
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Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
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verleende
vergunningen
u de aanvragen
en verleende
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De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Op 29 september
2016 is een melding
in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen van J.L. Aers
verzending
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

28-11-2018
EVG-2018-571
Grotedaaraan
of Mariabehoefte
Magdalenakerk
een evenementenvergunning
van een onbemand
tankstation. Indien
bestaat kunnen
inlichtingen worden ingewon			
aan de
Singelstraat
te Goes
voor is
een
bedrijfsfeestonder
op nummer
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31
(0)6 51204428.
De melding
geregistreerd
				
29 november 2018
M-ACT162556.
29-11-2018 EVG-2018-267
Grote of Maria Magdalenakerk een evenementenvergunning
			
aanverleende
de Singelstraat
te Goes en voor
Thank Goes It’s Friday
Door burgemeester en wethouders
vergunningen
ontheffingen
				
op 30 november
2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
30-11-2018
EXH-2018-666
Grote Markt 20 te Goes
herzien exploitatievergunning
verleend:
				
i.v.m. de terrassen
29-11-2018
EXH-2018-642
Grote
Markt 38 te Goes
herzien
exploitatievergunning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
				
i.v.m. de terrassen
verzending
29-11-2018
EXH-2018-635
Markt 4 te Goes
herzien
exploitatievergunning
7-11-2016
OOW-2016-403 Grote
Raadhuisstraat
7
het plaatsen
van een container
				 ’s Heer Arendskerke
i.v.m.
terrassen2016
van 1de
november
29-11-2018 EXH-2018-649
Grote Markt 30 te Goes
herzien
exploitatievergunning
tot 1 november
2017
				
i.v.m.
de terrassen
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
tot 12 november 2016
29-11-2018 EXH-2018-640
Grote Markt 36 te Goes
herzien
voor hetexploitatievergunning
plaatsen van een schaftkeet
				
i.v.m.
de terrassen
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur in verband
29-11-2018 EXH-2018-634
Grote Markt 14 te Goes
herzien
met eenexploitatievergunning
besloten feest
				
i.v.m.
terrassen2016
op 19de
november
29-11-2018 EXH-2018-637
Grote Markt 28 te Goes
herzien exploitatievergunning
				
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingeni.v.m. de terrassen
29-11-2018 EXH-2018-639
32 te Goes
herzien exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend datGrote
hij deMarkt
volgende
vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
				
i.v.m. de terrassen
29-11-2018 EXH-2018-462
Grote Markt 16 en 18 te Goes
herzien exploitatievergunning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
				
i.v.m. de terrassen
verzending
29-11-2018 DHW_O-2018-572 Grote of Maria Magdalenakerk, ontheffing schenken zwak alcohol
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol			
Singelstraat 21 te Goes
tijdens een bedrijfsfeest
houdende dranken tijdens de Life				
op 29 november 2018
style markt op 12 november 2016
29-11-2018 DHW_O-2018-268 Grote of Maria Magdalenakerk ontheffing schenken zwak alcohol
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
			
aan de Singelstraat te Goes
tijdens Thank Goes it’s Friday
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
				
op 30 november 2018
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
29-11-2018 DHW_O-2018-670 Binnenstad te Goes
ontheffing schenken zwak
dit evenement.
				alcoholhoudende drank tijdens de
				
kerstmarkt op 7 en 8 december 2018
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
30-11-2018 EVG-2018-656
Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur				
voor Roompot Relatie Event
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
				
op 14 december 2018
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
3-12-2018
DHW_O-2018-657 Grote of Maria Magdalenakerk ontheffing schenken zwak alcohol
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
			
aan de Singelstraat te Goes	tijdens Roompot Relatie Event
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
op 14 december 2018
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl
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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.

Organisaties die zijn uitgekozen om kleding in te zamelen in de gemeente Goes in 2019
1e kwartaal 2019
2e kwartaal 2019
3e kwartaal 2019
4e kwartaal 2019

Rode Kruis
Kringloopwinkel Goes/ Nobel
Oogfonds
War Child

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

