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Omgevingsvergunningen
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Wij wensen u fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

en
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Collectieve dagen 2019

Gehandicaptenparkeerplaats
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De ontheffing voor festiviteiten binnen inrichtingen (geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit zijn dan niet van toepassing) wordt geregeld
in artikel 2.21 lid 1 van het Activiteitenbesluit.
Het aantal dagen dat als collectief aangewezen
mag worden is opgenomen in artikel 4:2 van
de Algemene Plaatselijke Verordening Goes. De
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Kloetinge, Riethoek, Aria en Mannee. Op maandag 24 december wordt het GFT-afval opgehaald
in: Noordhoek, Goes-Oost, Kloetinge, Mannee. In
Aria en Mannee wordt het GFT-afval opgehaald op
donderdag 27 december.
Op woensdag 26 december (tweede kerstdag)
wordt er geen GFT-afval opgehaald in Oostmolenpark, Overzuid, ’s-Heer Arendskerke, Buitengebied HAK. Hier wordt het GFT-afval opgehaald op
donderdag 27 december.

Nieuwjaarsdag 2019
Op dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) wordt er

Tarieven parkeren 2019
De gemeenteraad heeft op 22 november 2018
de ‘Verordening parkeerbelastingen Goes 2019’
(inclusief de daarbij horende tarieventabel) en de
‘Parkeerverordening Goes 2019’ vastgesteld. De
genoemde verordeningen zijn opgenomen in het
‘Register van algemeen verbindende voorschriften’ dat ter inzage ligt.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
de Beleidsregels parkeervergunningen 2019,
Sectorindeling parkeervergunningen 2019 en het

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

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

datum
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zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0529

31-10-2016

OMG-2016-0560

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

31-10-2016

OMG-2016-0508

4-11-2016
4-11-2016

OMG-2016-0537
OMG-2016-0540

omschrijving

het realiseren van een verbouwing
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het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
www.goes.nl
perronmeubilair
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
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omschrijving
•verzending
Stadsboerderij Kom us Kieke

7-11-2016

OOW-2016-403

het plaatsen van een container
van 1 november 2016
tot 1 november 2017
geen
GFT-afval opgehaald.
Voor Mannee,
Goes- te Goes
Oudejaarsdag,verlenging
ondergrondse
2-11-2016
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Anjelierstraat
tot 12en
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bovengrondsevoor
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Papier
De glas-, kleding en plastic containers
Door de burgemeester verleende vergunningen engeopend.
ontheffingen
Op woensdag 26 december (tweede kerstdag)
worden op oudejaarsdag gefaseerd afgesloten
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
wordt er geen papier opgehaald in Kloetinge
vanaf 6.00 uur. Deze containers worden 2 januari
(4e woensdag), verzamelcontainers Goes en los
weer geopend.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
papier in de binnenstad (KWD). De gewijzigde
verzending
ophaaldagen zijn: donderdag 27 december overAfvalkalenderontheffing schenken zwak-alcohol4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
dag in Kloetinge en los papier binnenstad (KWD).
U kunt uw persoonlijke afvalkalender bekijken op
houdende dranken tijdens de LifeOp vrijdag 28 december worden
www.goes.nl/afvalkalender
style markt op 12 november 2016
de verzamelcontainers geleegd.
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
dit evenement.

met de feestdagen

Raadhuisstraat 7
’s Heer Arendskerke

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunninghouen uw parkeervergunning verlengen en betalen.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burderparkeren 2019 zijn vastgesteld. Deze besluiten
U dient op 1 januari 2019 in het bezit te zijn van
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
zijn opgenomen in het ‘Register van algemeen
een parkeervergunning voor 2019. Lukt u het u
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
verbindende voorschriften’ dat ter inzage ligt.
niet zelf uw parkeervergunning te verlengen, dan
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
kunt u hiervoor ook een afspraak maken bij de
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Verlenging parkeervergunning
Publieksbalie.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Het is alweer tijd om uw parkeervergunning te
verlengen. Als u in 2018 een parkeervergunning
Bent u in het bezit van dagdeelkraskaarten met
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
heeft, dan kunt u deze zelf eenvoudig en snel
een einddatum of jaartal? Deze blijven ook in
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
verlengen via www.goes.nl/parkeervergunning.
2019 geldig.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
U kunt inloggen op het digitaal loket parkeren
www.goes.nl
www.goes.nl
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

datum
ontvangst

zaaknummer

10-12-2018 OMG-2018-0861
			
11-12-2018 OMG-2018-0864
12-12-2018 OMG-2018-0867
			
14-12-2018 OMG-2018-0871
			

locatie

omschrijving

Klein Frankrijk
het bouwen van een korpsgebouw
perceelnummer A3743
en dienstencentrum
Proeftuin te Wilhelminadorp	het bouwen van een vrijstaande
woning
Arjaan Katsmanstraat
het bouwen van een huis
Kavel W14 te Wolphaartsdijk
Muidenweg 69
het bouwen van een aanbouw aan
te Wolphaartsdijk
de recreatiewoning

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

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)
datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

07-12-2018
		

W-AOV180634 /
Manneegeul 2 te Goes	Het installeren van een gesloten
00208988		bodemenergiesysteem binnen een
interferentiegebied

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

10-12-2018 OMG-2018-0673
11-12-2018 OMG-2018-0708
			
12-12-2018
12-12-2018
13-12-2018

OMG-2018-0779
OMG-2018-0754
OMG-2018-0710

13-12-2018 OMG-2018-0590
14-12-2018 OMG-2018-0726
			

locatie

11-12-2018

OOW-2018-692

locatie

omschrijving

Bleekveld te Goes	het plaatsen van een container van
10 tot en met 13 december 2018
12-12-2018 OOW-2018-686
Jim Morrisonpad te Goes	het plaatsen van een hijskraan
				
op 20 december 2018
12-12-2018 OOW-2018-697
Wulfaertstraat te Goes
het plaatsen van 2 steigers van
				
7 januari tot en met 22 februari 2019
12-12-2018 OOW-2018-693
Beestenmarkt 15 te Goes	het plaatsen van een kraan op 14
				
en 20 december 2018
13-12-2018 OOW-2018-700
Schipperswegeling te Goes	het plaatsen van een schaftkeet en
toilet van 26 november tot en met
21 december 2018
13-12-2018 OOW-2018-685
Piet Heinstraat 9-61 /
het plaatsen van een hoogwerker
			
M.A. de Ruijterlaan te Goes	van 18 december t/m 20 december
2018
13-12-2018 OOW-2018-696
Opril Grote Markt 10 te Goes	het plaatsen van een hoogwerker op
17 december 2018
14-12-2018 OOW-2018-695
Kleine Kade 43 te Goes	het plaatsen van een hoogwerker op
14 december 2018
14-12-2018 OOW-2018-701
Sint Adriaanstraat 25 te Goes	het plaatsen van een hoogwerker op
17 december 2018
17-12-2018 OOW-2018-694
Groene Weidje te Goes	het plaatsen van een steiger van 17
tot en met 19 december 2018

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

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

zaaknummer

zaaknummer

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

datum
verzending

datum
verzending

omschrijving

Ganzepoortstraat 8 te Goes
het wijzigen van de winkelpuien
Raadhuisstraat 9 en 9A
het realiseren van een aanbouw en
te ‘s-Heer Arendskerke	het gedeeltelijk wijzigen van het
gebruik
Aartjeskreek 25 te Goes
het plaatsen van een dakkapel
Bankertstraat 47 te Goes
het legaliseren van een schutting
Leeg Schurenhof 8 te Goes	het wijzigen van de inrit naast de
woning
Appelstraat 2A te Goes
het kappen van een boom
Arjaan Katsmanstraat 2
het bouwen van een aanbouw
te Wolphaartsdijk
aan de woning

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-10-2018
		

M-ACT180529 /
00204210

’s-Heer Hendrikskinderenstraat 42 te Goes

Het stoppen met de activiteiten
voor het deel van de inrichting

datum
verzending

zaaknummer

10-12-2018

EVG-2018-669

17-12-2018

17-12-2018

17-12-2018
17-12-2018

locatie

omschrijving

Zwembadweg 3 te Goes	een evenementenvergunning voor
Introkamp CIOS Goes van 26 t/m 29
augustus 2019
DHW_V-2015-040 Bleekveld 5 & 9 te Goes	wijziging vergunning drank- en
horecawet i.v.m. uitbreiding hotel/
brasserie/orangerie Katoen en ZAAL
EXH-2015-039
Bleekveld 5 & 9 te Goes	wijziging exploitatievergunning
horecabedrijf voor hotel/brasserie/
orangerie Katoen & ZAAL
DHW_V-2018-633 Grote Markt 14 te Goes	het actualiseren van de vergunning
Drank- en Horecawet
DHW_V-2018-636 Grote Markt 28 te Goes	het actualiseren van de vergunning
Drank- en Horecawet

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
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

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

www.goes.nl

