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De Rode Kruis bus rijdt nu ook voor Wolphaartsdijk en ’s-Heer Arendskerke
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenOmgevingsvergunningen

Elke
dinsdagzes
verzorgt
N.W.verzending
Beveland van het Nederlandse Rode
30-apr
Bloesemrit Zak van Zuid-Beveland
€ 3,00
den binnen
wekende
naafdeling
de dag van
Kruis
met haardatum)
bus gezelligheidsritten
inwoners van
de gemeente
7-mei
Bezoek aan bevrijdingsmuseum Nieuwdorp
€ 3,00
(zie vermelde
een gemotiveerdvoor
bezwaarAanvragen
omgevingsvergunning
Goes.
nu toe reed
de bus altijd en
vanuit
Goes, Kloetinge,
Kattendijke en
en wethouders
14-mei
Rondritdat
door
van Schouwen
€ 5,00
Burgemeester
maken bekend
zij de kop
volgende
aanvragen om een omgevingsvergunschriftTot
indienen
bij burgemeester
wethouders.
Wilhelminadorp,
vanaf 2019 rijdt
de bus als proefning
ook hebben
een aantal
Rondrit over Noord-Beveland met bezoek Colijnsplaat
€ 3,00
ontvangen: 21-mei
Het indienen vanmaar
een bezwaarschrift
schorst
weken
vanuit
Wolphaartsdijk
en Wel
’s-Heer
Als de proef succesvol
28-mei
Rondje Walcheren met bezoek aan Domburg
€ 5,00
de werking
van
het besluit niet.
kanArendskerke.
een
is,
zal de bus ook vanuit
deze kernen
blijven rijden.
zijn bedoeld
11-jun locatie
Bezoek aan de pluktuin in Kruiningen
€ 3,00
datum
zaaknummer
omschrijving
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt,
de De ritten
voor
bewoners die doorvan
hun
niet ver kunnen
lopen en daarom
18-jun
Rondrit langs Westerschelde en koffiedrinken
€ 3,00
ontvangst
voorzieningenrechter
debeperkingen
Rechtbank Zeelandniet
meer vaak Team
naar buiten
gaan. Voor
het vervoer maakt
het Rode Kruis
bij ‘De Landing’
31-10-2016
OMG-2016-0610 Karrelanden
te Goes
het bouwen van een vrijstaande
West-Brabant,
Bestuursrecht,
Postbus
Openingstijden Stadskantoor
Ma t/m wo
08.30 - 17.00
gebruik
een
die ook
is ingericht
voor het vervoer van personen met
25-jun
Rondrit bij Brabantse Wal
€ 5,00
17.00 uur
uur
woning
90006, van
4800
PAbus
Breda,
verzoeken
een voorlopige
Donderdag
08.30 - 20.00
20.00 uur
uur
een
beperking,
inclusiefindien
rolstoelvervoer.
Despoed,
bus kan maximaal
7 personen
01-11-2016
OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
voorziening
te treffen,
onverwijlde
Vrijdag
08.30 - 12.30
12.30 uur
uur
meenemen
bij alle ritten
is eendat
gediplomeerde
Op de volgende
data rijdt de bus voor de inwoners
van
te Kloetinge
gebouw 40
naWolphaartsdijk:
herinrichting
gelet op de en
betrokken
belangen,
vereist. Voor EHBO-begeleider van het
Rode
Kruis aanwezig.
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
een dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
U kunt alleen op afspraak bij de
de afdeling
afdeling
De deelnemers worden thuis opgehaald en daar ook weer teruggebracht. Van
Datum
Bestemming
Bijdrage
de schuur
Publiekszaken terecht. Maak uw
uw afspraak
afspraak via
via
de
deelnemerspersoonsgegevens
wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.
Deze bijdrageOMG-2016-0621
is
22-jan Scottweg
Rondje12
Boulevard
(Wolphaartsdijk)
www.goes.nl of bel 14 0113.
04-11-2016
te Goes Vlissingen het
vervangen van bestaande € 5,00
Verstrekken
bedoeld
om een deel van
de vervoerskosten
5-mrt
Rondrit langs Kattendijke, Wemeldinge
€ 5,00
reclame en Yerseke
In de basisregistratie
personen
(de officiële (brandstof, tol, etc.) te dekken.
Calamiteitentel. (0113) 249
249 770
770
De
hoogte van
de
bijdrage
is daarom
afhankelijk van de afstand die wordt
(Wolphaartsdijk)
benaming
voor
de
Nederlandse
bevolkingsadIn noodgevallen buiten
afgelegd.
In de
helft van 2018opgenomen
zijn de volgende ritten
gepland. van ontvangen
16-apr
Bloesemrit
van Zuid-Beveland
(Wolphaartsdijk)
€ 3,00
De publicatie
aanvragen
heeft eenZak
informatief
karakter. Tegen
een aanvraag kan geen
ministratie)
zijneerste
persoonsgegevens
kantooruren: 06 5329 8141
Rondrit rond Zierikzee met bezoek aan Zierikzee
€ 5,00
bezwaar worden gemaakt. 4-jun
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
Op
de volgende
data rijdt de
de inwoners
(Wolphaartsdijk)
zowel
uw adresgegevens,
alsbus
omvoor
gegevens
over van Goes, Kloetinge,
Kattendijke
en Wilhelminadorp:
huwelijk, nationaliteit,
ouders en kinderen. Deze
Verleende omgevingsvergunningen
Op maken
de volgende
data
de toepassing
bus voor devan
inwoners
van ’s-Heer
Arendskerke:
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
Burgemeester en wethouders
bekend
datrijdt
zij na
de reguliere
voorbereidingsproceDatum
Bestemming en enkele bijzondere
Bijdrage
aan overheidsinstellingen
dure de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
AgendaGoes
8-jan
Rondjeinstellingen,
Boulevard Vlissingen
€ 5,00
Datum
Bestemming
Bijdrage
maatschappelijke
voor zover dat
15-jan
Rondrit
en bezoek
Veere
€ 3,00
12-feb locatie
Bezoek aan kaasboerderij Schellach
(‘s Heer Arendskerke) € 5,00
noodzakelijk
is voorrond
hunVeere
wettelijke
taken.aan
Deze
datum
zaaknummer
omschrijving
Datum
Activiteit
29-jan
Noord-Beveland
met bezoek
aan
Neeltje Jans € 3,00
23-apr
Bloesemrit Zak van Zuid-Beveland (‘s Heer Arendskerke) € 3,00
Datum
Activiteit
verzending
instellingenRondrit
baserenover
beslissingen
vaak direct
op
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
13 december	Wethoudersspreekuur
5-feb
Rondrit rond Zierikzee
bezoek aan Zierikzee
€ 5,00
de uit de basisregistratie
verkregenmet
informatie.
2017 zie voor agenda voor
31-10-2016 OMG-2016-0529
Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
inwoners
en ondernemers,
19-feb
Rondrit rond Middelburg en bezoek aan ‘Eiggenwijz’
€ 5,00
www.goes.nl
> Bestuur en
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
zie
www.goes.nl
> Bestuur en
26-feb
Rondrit over Walcheren
met koffiedrinken in31-10-2016
Westkapelle OMG-2016-0560
€ 5,00
Bij de ritten
wordt
gezamenlijk
koffie gedronken.
De kosten
de koffie
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
Organisatie
> Vergaderschema
Klein
Frankrijk
7A te Goes
het wijzigen
van devan
gevels
van
Organisatie
12-mrt
aan voorkomen;
kaasboerderijdit
Schellach
€ 5,00
(met eventueel iets erbij) zijn voor eigen rekening.
moet u eventuele
doeleindenBezoek
kunt u niet
is verplicht
15.00 uur > Spreekuur
bestaandOok
bedrijfspand
		
18.30
- 19.30 uur
19-mrt
Rondje
Veerse
Meerechter
met bezoek
aan Kortgene
€ 3,00
entreekosten
van musea
e.d.
zelf betalen.het
Voor
meer informatie
voorgeschreven.
Soms
kunnen
ook anderen
Stadskantoor
31-10-2016 OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te
Goes
vervangen
van hetover
		
Stadskantoor
26-mrt
Bezoek aan plantjesmarkt
Intratuin Koudekerke
€ 5,00
de rondritten of om u aan te melden kuntperronmeubilair
u contact opnemen met het
verzoeken beschikbare
gegevens uit debijbasisregis14 november
Inloopbijeenkomst voor
2-apr
Bezoek aan
de Schaapskooi
in Nisse
€ 3,00
Vrijwilligerspunt
Goes via telefoonnummer
- 277
(tussen 9.30
en
tratie te verstrekken.
Hiervoor
kunt u geheimhoubelangstellenden over de
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goes het0113
rooien
van122
4 waardevolle
eiken
Voor evenementenwerkzaamheden
zie www.goesisgoes.nl
9-apr
Zak van Zuid-Beveland
€ 3,00
12.30 uur)
of via het e-mail
adres
ding van uwBloesemrit
gegevens verzoeken.
Het gaat dan
aan de nieuwe
4-11-2016
OMG-2016-0540
Duvensteijn14
en 14A
teinfo@vrijwilligerspuntgoes.nl.
Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Omgevingsvergunningen
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur voor
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Aanvragen omgevingsvergunning
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester en wethouders
maken> bekend
aanvragen om een en aan vrije derden
zaaknummer
locatie
nieuwe
voor de ledenadministratie)
zie www.goes.nl
Bestuurdat
en zij de volgende
Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda, verzoeken omschrijving
een voorlopige voorziening te
treffen,uiterste
indien
				
beslisdatum
omgevingsvergunning
hebben >ontvangen.
vancommerciële
ontvangen aanvragen
heeft
een sport
informatief
instellingen,
zoals
en
Organisatie
SpreekuurDe publicatie(niet
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek
is griffierecht
karakter. Tegen een18.30
aanvraag
kanuur
geen bezwaar wordenmuziekverenigingen
gemaakt.
OMG-2018-0670
Gasthuisstraat 7 te Goes
Het vervangen van de
18-01-2019
of particulieren).
- 19.30
verschuldigd.
			
terrasoverkapping
Stadskantoor
Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes
T 14 0113
E stadskantoor@goes.nl
I www.goes.nl

datum
locatie
17 november zaaknummer
Hamerraad en Commissie,
ontvangst
zie voor agenda www.goes.nl >

omschrijving
Bij de gemeente
kunt u schriftelijk verzoeken
om aan die instellingen geen gegevens over
03-12-2018 OMG-2018-0850
Brugstraat
het bouwentevan
een woning
u uit de basisregistratie
verstrekken.
HierBestuur en Organisatie
> te Wilhelminadorp
03-12-2018 OMG-2018-0842
21 zijn speciale
het plaatsen
van beschikbaar.
een veranda
formulieren
VergaderschemaSimon Vestdijklaanvoor
			 19.30 uur
te Kloetinge
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
04-12-2018 OMG-2018-0853
het nieuw bouwen van
een
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
Stadskantoor Hudsonweg te Goes	
restaurant
opvragen bij de
afdeling Publiekszaken 14 0113.
05-12-2018
OMG-2018-0854
Scottweg te Goes	
het bouwen
van nieuwe
Nadat de gemeente
uw verzoek
heeft verwerkt
Voor evenementen
zie www.goesisgoes.nl
bedrijfsunits
ontvangt u een
bevestiging.
05-12-2018
OMG-2018-0856 Klein Frankrijk 27 A te Goes	het handelen in strijd met de regels
Geen collegespreekuur
van wie
het bestemmingsplan
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan
in het afgelopen jaar uw
06-12-2018
OMG-2018-0857
‘s-Gravenpolderseweg
60
realiseren
een
gegevens
zijnhet
verstrekt,
danvan
kunt
u daarvan
Het collegespreekuur
van 10 november
komt in
			
te Goes te verdakaanpassing
(schriftelijk) een
overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting
07-12-2018
OMG-2018-0859
Dieplaan Kavel
G73
het bouwen
eenkrijgt
woning
gemeente.
Binnen
enkele van
weken
u dat overvallen. Het eerstvolgende
spreekuurGoese
is donderdag
			
te Goes
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
Na
een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer
(0113) in
249
kunt
Het is belangrijk
dat de gegevens
de700,
basisGehandicaptenparkeerplaats
u
de aanvrageneninzien.
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
wethouders hebben besloten een

gegevens kloppen? Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
Burgemeester
wethouders maken bekend dat zij na toepassing
de reguliere
plichten dievan
te maken
hebben met de basisregisde buurt van ofenaan:
voorbereidingsprocedure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
tratie is een
folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d
(1 novemopvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het

Verleende
omgevingsvergunningen
kenteken van
een gebruiker wonende (regulier)
te Goes in

datum
verzending

zaaknummer

26-11-2018 OMG-2018-0691
26-11-2018 OMG-2018-0550
			
29-11-2018
29-11-2018

OMG-2018-0699
OMG-2018-0600

30-11-2018

OMG-2018-0772

4-12-2018
OMG-2018-0719
			
5-12-2018
OMG-2018-0669
5-12-2018
OMG-2018-0789
5-12-2018
OMG-2018-0701
6-12-2018
OMG-2018-0401
			
6-12-2018
OMG-2018-0671

locatie

omschrijving

Spinellihof 40 te Goes
het plaatsen van een erfafscheiding
Cornelis Houtmanstraat 2
het bouwen van een schuur,
te Goes	plaatsen van een hekwerk en het
realiseren van een oprit
Columbusweg 29 A te Goes
het aanleggen van een nieuwe inrit
Nieuwe Diep 49 te Goes	het uitbreiden van de entree en
wijzigen van de kozijnen in de
voorgevel van de woning
Beatrixlaan 32 te Goes	het uitvoeren van grondwerkzaamheden t.b.v. sloop fundering
Nijverheidsstraat 6
het aanbrengen van wandbekleding
te ‘s-Heer Arendskerke
en het vernieuwen van het dak
Geldeloozepad 7 te Goes	het plaatsen van twee entreeelementen
Duizendbladstraat 49 te Goes het aanpassen van een voorraam
Houttuinen 20 te Goes
het wijzigen van de gevel
Westeweg 2
het bouwen van een woning
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
Albert Plesmanweg 4 te Goes
het verbouwen van het pand

Verlenging beslistermijnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Ontwerpbeschikking
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Burgemeester
enen
wethouders
bekend inzien.
dat zij het voornemen hebben met toepassing
u de aanvragen
verleendemaken
vergunningen
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
volgende
omgevingsvergunning
te 8.40
verlenen:
Meldingen
op basis van artikel
Wet milieubeheer

Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers

zaaknummer
omschrijving
& Zn. voor de locatielocatie
gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes.
Het betreft een melding voor het realiseren

OMG-2018-0698
2 te Kattendijke
het brandveilig
gebruik van de
loodsingewonvan een onbemand Plasweg
tankstation.
Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen inlichtingen
worden
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Met
ingang van 13-12-2018 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken,
M-ACT162556.
gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak
maken
met de afdelingen
Vergunningen
Handhaving,
telefoonnummer
(0113) 249 700. Over de
Door burgemeester
wethouders en
verleende
vergunningen
en ontheffingen
ontwerpbeschikking
kan eenieder
gedurende
van terinzagelegging
naar
keuze schriftelijk
Burgemeester en wethouders
maken
bekend de
dattermijn
zij de volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
of
mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor
verleend:
het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is
het
noodzakelijkzaaknummer
tijdig een afspraak te
maken via het secretariaat vanomschrijving
de afdeling Vergunningen en
datum
locatie
Handhaving,
verzending telefoonnummer (0113) 249 942. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten
dat zij OOW-2016-403
geen zienswijze overRaadhuisstraat
de ontwerpbeschikking
naar voren
hebben gebracht,
kunnen niet7-11-2016
7
het plaatsen
van een container
ontvankelijk worden verklaard in een’slater
bij de rechtbank. van 1 november 2016
Heerberoep
Arendskerke

tot 1 november 2017
verlenging tot 12 november 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing vanvoor
de uitgebreide
het plaatsen van een schaftkeet
voorbereidingsprocedure
uit de Wet algemene
(Wabo)
de volgende
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kadebepalingen
34 te Goesomgevingsrecht
ontheffing
sluitingsuur
in verband
omgevingsvergunning hebben verleend:
met een besloten feest
op 19 november 2016

Verleende
(uitgebreid)
2-11-2016omgevingsvergunning
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2018-0118
Van Strienweg
te Wolphaartsdijk
het restaureren van de bijgebouwen
Door de burgemeester
verleende4 vergunningen
en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 13-12-2018 ligt de
verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met de afdeling
verzending
Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700.
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de LifeTegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd
style markt op 12 november 2016
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
4800 PA Breda, door:
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
• een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
•	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
dit evenement.
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burindienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
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

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 12 december 2018
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

datum
ontvangst

zaaknummer

25-10-2018
		

M-ACT180534 /
Plasweg 2 te Kattedijke
Het toevoegen van logies voor
00204347		12 werknemers in de bestaande
loods binnen het bedrijf.
M-ACT180556 /
Opril Grote Markt 2 te Goes
Het starten van een kleinschalige
00206394 		
horeca onderneming
M-ACT180591
Albert Plesmanweg 4 te Goes
Het veranderen van het bedrijf

11-11-2018
		
29-11-2018

locatie

omschrijving

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

datum
verzending

zaaknummer

3-12-2018

DHW_O-2018-657 Singelstraat 21 te Goes	ontheffing schenken zwak alcohol
tijdens Roompot Relatie Event
op 14 december 2018
EVG-2018-644
Wesselopark te Goes	een evenementenvergunning voor
Wandel en ATB tourtocht
VV Kloetinge op 12 januari 2019

6-12-2018
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via info@rud-zeeland.nl

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

]4-12-2018

OOW-2018-679

Blanckstraat 10 te Goes	het plaatsen van een container van
4 december tot en met 21 december
2018

locatie

omschrijving

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

