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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
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gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
27-12-2018
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datum
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verzending
Gehandicaptenparkeerplaats

locatie

omschrijving

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:

zaaknummer
locatie
omschrijving
				
OMG-2018-0780 ‘s-Gravenpolderseweg 102
		
te Goes
OMG-2018-0740 Goese Diep 107 te Goes
			
OMG-2018-0785 Oude Rijksweg 83
		
te ‘s-Heer Arendskerke
OMG-2018-0745 Hudsonweg te Goes
			

nieuwe uiterste
beslisdatum

het bouwen van een woning
19-02-2019
en het realiseren van een inrit/uitrit
het bouwen van een nieuw
6-2-2019
scouting gebouw
het verplaatsen van een uitrit
21-02-2019
het bouwen van een restaurant
(KFC)

18-01-2019

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2018-0368
		

Ravelijn de Groene Jager 5
te Goes

het verbouwen van het pand naar appartementen
en restauratie van het pand

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

datum
verleend:
verzending

zaaknummer

21-12-2018
datum

UIS-2018-698
zaaknummer

locatie

omschrijving

Lange
Vorststraat 59 te Goes	het
plaatsen van uitstallingen op de
locatie
omschrijving
openbare weg
27-12-2018
OOW-2018-711
Markt 23 te7Goes	het
7-11-2016
OOW-2016-403 Grote
Raadhuisstraat
het plaatsen
plaatsenvan
vaneen
eenhoogwerker
container van
				 ’s Heer Arendskerke
19
t/m2016
21 december 2018
vandecember
1 november
3-1-2019
OOW-2018-714
Zaagmolenstraat 52 te Goes	het
van2017
een container van
tot 1plaatsen
november
4verlenging
januari t/m
20192016
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
tot15
12maart
november

voor het plaatsen van een schaftkeet

Door
de burgemeester
verleende vergunningen
enGoes
ontheffingenontheffing sluitingsuur in verband
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en met
ontheffingen
heeftfeest
verleend:
een besloten

op 19 november 2016

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

27-12-2018 DHW_V-2018-632 Grote Markt 4 te Goes	het actualiseren van de vergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
Drank- en Horecawet
27-12-2018 DHW_V-2018-654 Grote Markt 20 te Goes	het actualiseren van de vergunning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Drank- en Horecawet
verzending
21-12-2018 DHW_V-2018-632 Grote Markt 4 te Goes	vergunning Drank- en Horecawet
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholcafé De Snor
houdende dranken tijdens de Life21-12-2018 DHW_V-2018-654 Grote Markt 20 te Goes	vergunning Drank- en Horecawet
style markt op 12 november 2016
café De Pompe
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
3-1-2019
DHW_V-2018-658 Dam 1C te Goes	een drank en horecavergunning
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
voor Lunchroom De Dam
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
3-1-2019
EXH-2018-655
Dam 1C te Goes	een exploitatievergunning voor
dit evenement.
Lunchroom De Dam

Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
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/burvan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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Ingetrokken vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft ingetrokken:

datum verzending

zaaknummer

locatie

3-1-2019

DHW_V-2017-379

3-1-2019

EXH-2017-380

Dam 1C te Goes	het intrekken van de vergunning
Drank- en Horecawet De Dam
Dam 1C te Goes	het intrekken van exploitatievergunning horecabedrijf De Dam

omschrijving

Tegen een ingetrokken vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Rectificatie Drank-en Horecawet en Exploitatievergunning
Tijdens de publicatie in week 52 j.l. is onjuist vermeld dat een Drank- en Horecavergunning alsook een
exploitatievergunning voor de Stephensonweg 9 te Goes is verleend op 20 december 2018.
www.goes.nl

