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Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Het is een kiezer toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij
gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijk verzoek
1. In het stadskantoor zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere
gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 18 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de
burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als
kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt
omgezet in een kiezerspas.

B. Mondeling verzoek
1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen,
zich onder overlegging van zijn stempas melden in het stadskantoor van de gemeente, waar hij
op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen
omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (19
maart 2019).
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden
in elk stembureau binnen de grenzen van de Provincie en het waterschap. Nadere informatie wordt
verstrekt door de afdeling publiekszaken.
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Ingetrokken omgevingsvergunning
Definitief besluit voor ProRail B.V.

met een besloten feest
op 19 november 2016
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van Goes
hebben een besluit
genomen ingevolge de Wet algemene
Door de burgemeester
verleende
vergunningen
en ontheffingen
bepalingen omgevingsrecht voor ProRail B.V. Het besluit heeft betrekking op het intrekken van de
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
vergunning(en) voor de gehele inrichting gelegen aan de Stephensonweg/het Stationsplein te Goes.

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 7 januari 2019 tot en met 21 maart 2019 bij de
verzending
publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholvan 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Goes.
houdende dranken tijdens de LifeBelanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit, de adviseurs die advies
style markt op 12 november 2016
uitgebracht hebben over de ontwerpbesluit (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluit) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbesluit kunnen tot
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
en met 21 maart 2019 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de
dit evenement.
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De
vergunningen treden op 21 maart 2019 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht¬ van de rechtbank
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burZeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.V. Bol,
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 51204428 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
onder nummer W-IOV160025/00146923.
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
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 6 februari 2019
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

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

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

datum
ontvangst

zaaknummer

23-8-2019
M-ACT180434
			

locatie

omschrijving

Noordweegseweg 16
te ’s-Heer Arendskerke

Het starten van een bedrijf

datum
verzending

zaaknummer

29-1-2019

EVG-2019-006

30-1-2019
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

30-1-2019
30-1-2019

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

31-1-2019

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

31-1-2019

datum
verzending

zaaknummer

locatie

29-1-2019

OOW-2019-045

30-1-2019

OOW-2019-065

Wijngaardstraat 62 te Goes	het plaatsen van een steiger en
container van 4 februari t/m
15 februari 2019
Wijngaardstraat 7 te Goes	het plaatsen van een steiger van
28 januari tot 15 april 2019
Goese Poort (bij de Gamma)
het verlengen van de eerder
te Goes	verleende vergunning voor de
verkoop van oliebollen etc.,
uitgebreid met Vietnamese
loempia’s, broodjes en snacks
tot 1 maart 2019

1-2-2019
STP-2018-689
			

locatie

omschrijving

Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning
voor de Winterkoopjesmarkt
op 14 februari 2019
DHW_O-2018-718 Westhavendijk 1 te Goes	ontheffing schenken zwak alcohol
tijdens Ganzeregatta 2019
EVG-2018-717
Westhavendijk 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
Ganzeregatta 2019 op 2 maart 2019
EVG-2019-034
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Vriendinnendag op 31 maart 2019
DHW_V-2018-672 Stephensonweg 9 te Goes	vergunning Drank- en Horecawet
voor De Goederenloods
EXH-2018-673
Stephensonweg 9 te Goes	exploitatievergunning voor De
Goederenloods

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

