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17
Wethoudersspreekuur
voor
(ziejanuari	
vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaaren ondernemers,
schrift indienen bijinwoners
burgemeester
en wethouders.
		
zie www.goes.nl
> schorst
Het indienen van een
bezwaarschrift
		
Organisatie
>
de werking van hetBestuur
besluiten
niet.
Wel kan een
Spreekuur
belanghebbende die
bezwaar heeft gemaakt, de
		
18.30
uur
voorzieningenrechter
van- 19.30
de Rechtbank
Zeeland		
Stadskantoor
West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
voorziening
te treffen,
indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben-

Datum
Activiteit
den binnen zes weken
na de dag van verzending

Openingstijden Stadskantoor
Ma t/m wo
08.30 - 17.00
17.00 uur
uur
Donderdag
08.30 - 20.00
20.00 uur
uur
Vrijdag
08.30 - 12.30
12.30 uur
uur
U kunt alleen op afspraak bij de
de afdeling
afdeling
Publiekszaken terecht. Maak uw
uw afspraak
afspraak via
via
www.goes.nl of bel 14 0113.
Calamiteitentel. (0113) 249
249 770
770
In noodgevallen buiten
kantooruren: 06 5329 8141

AgendaGoesincidentele festiviteiten
Ontheffing
(twaalfdagenregeling)
Datum
Activiteitvoor het geluid
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
Voor bedrijven waarbij
2017het
zieActiviteitenbesluit
voor agenda
van de Wet milieubeheer
van toepassing
www.goes.nl
> Bestuuris,enis
er een mogelijkheidOrganisatie
ontheffing >teVergaderschema
krijgen van de
geluidsvoorschriften
gedurende
15.00
uur 12 keer per jaar.
Hierbij moet door het
bedrijf gezorgd worden dat
Stadskantoor
er
overmatigeInloopbijeenkomst
hinder ontstaat. voor
14geen
november
De volgende meldingen
zijn binnengekomen:
belangstellenden
over de
Brasserie de Panhoeve,
Arendstraat aan
2B tede’snieuwe
Heer
werkzaamheden
Arendskerke: 16-2aansluiting
van 17.00 - op
22.30
uur; 22-2 en
de A58
12-4-2019 van 20.00
- 00.30
uur.uur
19.30
- 21.00
Café Baarends, Voorstad
17-19 te Goes: 26-1Stadskantoor
2019
van 20.00 - 01.30
uur.
17 november
Wethoudersspreekuur
voor

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Verstrekken persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
Burgemeester
ende
wethouders
hebben
besloten een
benaming voor
Nederlandse
bevolkingsadgehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
ministratie) zijn persoonsgegevens
opgenomen
kenteken
van een gebruiker
te Goesom
in
van alle inwoners
van Goes.wonende
Het gaat hierbij
de
buurt
of aan:
zowel
uwvan
adresgegevens,
als om gegevens over
-huwelijk,
Vogelzangsweg
13, Goes
nationaliteit,
ouders en kinderen. Deze
-gegevens
Schengestraat
18,vaak
Goesautomatisch verstrekt
worden
-aan
Amalialaan
53, Goes
overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Tegen
dit verkeersbesluit
noodzakelijk
is voor hun kunnen
wettelijke taken. Deze
belanghebbenden
binnen
zes weken
nadirect
de dagop
instellingen baseren
beslissingen
vaak
van
verzending
verkeersbesluit
(10 januari
2019)
de uit
de basisregistratie
verkregen
informatie.
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester
en wethouders.
indienen van
De gegevensverstrekking
voorHet
publiekrechtelijke
een
bezwaarschrift
schorst
de werking
het
doeleinden
kunt u niet
voorkomen;
ditvan
is verplicht
besluit
niet. Wel kan
een
belanghebbende
voorgeschreven.
Soms
kunnen
echter ook die
anderen
bezwaar
heeft
gemaakt,gegevens
de voorzieningenrechter
verzoeken
beschikbare
uit de basisregisvan
deteRechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
tratie
verstrekken.
Hiervoor kunt u geheimhouBestuursrecht,
Postbusverzoeken.
90006, 4800
Breda,
ding van uw gegevens
HetPA
gaat
dan
verzoeken
een voor-lopige
voorziening
treffen,
om verstrekking
aan verplichte
derdente(zoals
een
indien
op de betrokken
curatoronverwijlde
of advocaatspoed,
die eengelet
dagvaarding
aan uw
belangen,
dat vereist. Voor
een dergelijk
verzoek
adres wil uitbrengen),
de stichting
interkerkelijke
is
griffierecht verschuldigd.
ledenadministratie
(die in beginsel voor alle

kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
Omgevingsvergunningen
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
Aanvragen omgevingsvergunning
Stadskantoor
Burgemeester
bekend dat zij de volgende
aanvragen
een
Bij de gemeente
kuntom
u schriftelijk
verzoeken
17 november en wethouders
Hamerraadmaken
en Commissie,
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen.
De publicatie
van
ontvangen
aanvragen
een informatief
om
aan
die instellingen
geenheeft
gegevens
over
zie voor
agenda
www.goes.nl
>
karakter. Tegen eenBestuur
aanvraag
geen bezwaar
wordenu gemaakt.
uit de basisregistratie te verstrekken. Hieren kan
Organisatie
>
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Deze kunt u via
DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
ontvangst
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
07-01-2019 OMG-2019-0012 Schalmeistraat 5 te opvragen
Goes
hetafdeling
realiseren
van een aanbouw
bij de
Publiekszaken
14 0113.
07-01-2019
OMG-2019-0009
Fluitekruidstraat 131
te Goes	
het aanleggen
vanheeft
een nieuwe
uitrit
Nadat
de gemeente
uw verzoek
verwerkt
Voor evenementen
zie www.goesisgoes.nl
in bevestiging.
de voortuin
ontvangt u een
08-01-2019
OMG-2019-0014 Groen Schuurtje 7
het wijzigen van de garagedeur
Geen collegespreekuur
			
te Wilhelminadorp Wilt u weten aan
in een
met
ingang jaar uw
op donderdag 10 november
wiegevel
in het
afgelopen
09-01-2019
OMG-2018-0880
Negen
Gemeten
5 tegegevens
Goes
bouwendan
vankunt
een ugarage
zijnhet
verstrekt,
daarvan
Het collegespreekuur
van 10 november
komt
in
11-01-2019
OMG-2019-0019
Aria V1101,
bouwnummer
5 een
het overzicht
bouwen van
een huis
(schriftelijk)
opvragen
bij de
verband met behandeling
van de begroting
te ver			
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuurteisGoes
donderdag
12-01-2019
OMG-2019-0020
Bizetlaan 12 te Goeszicht (kosteloos)
het thuisgestuurd.
realiseren van een uitrit
17 november om
18.30 uur.
12-01-2019 OMG-2019-0021 Goese Diep Kavel D38
het bouwen van een huis
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
Na
een afspraak
de afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
249 700,
registratietelefoonnummer
juist en actueel (0113)
zijn. Twijfelt
u of kunt
uw
Burgemeester
enmet
wethouders
hebben
besloten een
u
de aanvragen inzien.
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren op het
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die te maken hebben met de basisregisomschrijving
tratie is een folder beschikbaar.
Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
W-MWP190001/00210347 Wijngaardstraat 50 te Goes	het lozen van afvalwater
zonder een vetafscheider

kenteken van een gebruiker wonende te Goes in

Aanvragen
(milieu)
de buurt vanomgevingsvergunning
of aan:
datum
zaaknummer
locatie
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d (1 novemontvangst
ber 2016)
07-01-2019

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.

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

datum
verzending

zaaknummer

7-1-2019
OMG-2018-0578
			
8-1-2019
OMG-2018-0847
			
8-1-2019
OMG-2018-0718

locatie

omschrijving

Joannes Antonides van der
het aanleggen van een bordes en
Goeskade te Goes
hellingbaan
Koningin Julianastraat 2
het wijzigen van de bestemming
te Kloetinge
van het pand
Wulfaertstraat 1 te Goes	het aanbrengen van een corridor
aan het kantoorgebouw

Omgevingsvergunningen
datum
zaaknummer
locatie
verzending
Aanvragen omgevingsvergunning

omschrijving

8-1-2019
OMG-2018-0745
Hudsonweg
27zijtede
Goes	
het bouwen
vanomgevingsverguneen restaurant
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat
volgende aanvragen
om een
(KFC)
ning hebben ontvangen:
9-1-2019
OMG-2018-0776 Goese Dieplaan 33 te Goes
het bouwen van een woning
10-1-2019
OMG-2018-0815
Leeg
Schurenhof 7 te Goes
het
wijzigen van de inrit
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
10-1-2019
OMG-2018-0811 Jacob Roggeveenstraat 14
het legaliseren van een
ontvangst
			
Goes
erfafscheiding
31-10-2016 OMG-2016-0610 teKarrelanden
te Goes
het bouwen van een vrijstaande
10-1-2019
OMG-2018-0728 Papeweg 76 te Wolphaartsdijk het
aanleggen van een uitrit
woning
11-1-2019
10 te Goes	
het wijzigen
vangebruik
een bestaand
01-11-2016 OMG-2018-0814
OMG-2016-0619 Blanckstraat
Oude Boomgaard
5
brandveilig
van
brandcompartiment
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
11-1-2019
te Goes	het plaatsen
van een
een overkapping
erfafscheiding
04-11-2016 OMG-2018-0723
OMG-2016-0622 Monnetstede
Proeftuin 7 te57
Wilhelminadorp
bouwen van
aan
en
de tuinhuis
schuur
14-1-2019
Doornestraat
2 te Goes	het verlengen
04-11-2016 OMG-2019-0006
OMG-2016-0621 Van
Scottweg
12 te Goes
vervangenvan
vande
bestaande
instandhoudingstermijn
van een
reclame
tijdelijk bouwwerk
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Verlenging
beslistermijnen
bezwaar worden
gemaakt.
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:
Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocezaaknummer
locatie
omschrijving	nieuwe uiterste
dure de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:

beslisdatum

OMG-2018-0780
‘s-Gravenpolderseweg
het bouwen van omschrijving
een woning en
19-02-2018
datum
zaaknummer
locatie102
		
te Goes
het realiseren van een inrit/uitrit
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Meldingen op basis van artikel 8.40
Wet milieubeheer
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
Burgemeester
wethouders makenKlein
bekend
dat zij de
op grond
het Besluit
31-10-2016 enOMG-2016-0560
Frankrijk
7Avolgende
te Goes meldingen
het wijzigen
vanvan
de gevels
van
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen: bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
perronmeubilair
ontvangst
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
20-12-2018
M-ACT180633
1 te Wolphaartsdijk	
140
ton
4-11-2016
OMG-2016-0540 Kostersweg
Duvensteijn14
en 14A te Goes de
hettijdelijke
bouwen opslag
van eenvan
2^1
kapwoning
champost

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
De
ontvangen
meldingenbezwaarschrift
heeft een informatief
karakter.
Tegen een en
melding
kan geen
(ziepublicatie
vermeldevan
datum)
een gemotiveerd
indienen
bij burgemeester
wethouders.
Het
bezwaar
Als u vragen
ofde
opmerkingen
over ingediende
meldingen,
dan kunt u
indienenworden
van eengemaakt.
bezwaarschrift
schorst
werking vanheeft
het besluit
niet. Wel kan
een belanghebbende
contact
opnemen
de Regionale
Uitvoeringsdienst van
Zeeland
via telefoonnummer
(0115) 745 100
of
die bezwaar
heeftmet
gemaakt,
de voorzieningenrechter
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
via
info@rud-zeeland.nl
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

Door
burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
verschuldigd.

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

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

datum
locatie inzien.
omschrijving
u de aanvragenzaaknummer
en verleende vergunningen
verzending
10-1-2019
Bergweg
te Goes	het organiseren van bingo avonden
Meldingen opKBO-2018-691
basis van artikel 8.40
Wet12
milieubeheer

in Wijkvereniging
Goes-Oost
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen
van J.L. Aers
10-1-2019
OOW-2019-017
De Spinne
63 te
het plaatsen
van een
& Zn. voor de locatie
gelegen aan Klein
Frankrijk
31Goes	
in Goes. Het betreft
een melding
voorhoogwerker
het realiseren
van 14inlichtingen
januari t/m worden
18 januari
2019
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen
ingewon11-1-2019
GHO-2018-716
Van Hertumweg
te Goes	
ontheffing
voor geluidshinder
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6 51204428.
De melding
is geregistreerd
onder nummer
tijdens werkzaamheden van
M-ACT162556.
Hertumweg in het weekend van 8 maart 2019
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en 11
ontheffingen
11-1-2019
GHO-2018-617
Deltaweg,
gewijzigde ontheffing
voor hebben
Burgemeester en
wethouders maken
bekend Nieuwe
dat zij deRijksweg
volgende vergunningen
en ontheffingen
			
en De Puyeweg te Goes	geluidshinder voor 29 maart van
verleend:
20.00 uur t/m 31 maart 2019
				
21.00
uur
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
14-1-2019
De Spinne te Goes	een standplaatsvergunning voor een
verzending STP-2019-020
plantjes/tuinmarkt
opcontainer
4 en 5 april
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een
2019
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016

tot 1 november 2017

Door
de burgemeester
verleende vergunningen
enGoes
ontheffingenverlenging tot 12 november 2016
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en voor
ontheffingen
heeftvan
verleend:
het plaatsen
een schaftkeet

4-11-2016

AFW-2016-429

datum
verzending

zaaknummer

8-1-2019

EVG-2019-005

Grote Kade 34 te Goes

locatie

ontheffing sluitingsuur in verband

omschrijving
met een besloten feest

op 19 november 2016
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingende Boekenmarkt te Goes
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
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/
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
verzending
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholRechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
houdende dranken tijdens de Lifevoorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
style markt op 12 november 2016
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
dit evenement.
u de verleende vergunningen inzien.
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/burwww.goes.nl
gemeester 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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

