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te Wolphaartsdijk
22-2-2019
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende bouwvergunning hebben ingetrokken:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-02-2019

2009-187

Stanleyweg 12 te Goes

Het bouwen van een bedrijfsloods

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

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen
hebben geweigerd:
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Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
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Door
burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
M-ACT162556.

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

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

datum
verleend:
verzending

zaaknummer

Locatie

omschrijving

22-2-2019
OOW-2019-122
Geertesplein
22 te Kloetinge
het
plaatsen van een container van
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
				
25 februari t/m 6 maart 2019
verzending
25-2-2019
OOW-2019-101
Hendrikskinderenstraat
het
een steiger
7-11-2016
OOW-2016-403 ‘s-Heer
Raadhuisstraat
7
het tijdelijk
plaatsenplaatsen
van eenvan
container
			
42
te Goes
’s Heer
Arendskerke
van 1 november 2016
25-2-2019
STP-2019-129
Grote Markt te Goes	een
voor
tot 1standplaatsvergunning
november 2017
D66
op 16 maart
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
tot 122019
november 2016
25-2-2019
GHO-2019-094
van Hertumweg te Goes	ontheffing
voor hetvan
uitvoeren
voor het plaatsen
een schaftkeet
van
geluidproducerende
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur in verband
werkzaamheden
12 april t/m 15
met een beslotenvan
feest
april
op 192019
november 2016

Door
Doorde
deburgemeester
burgemeesterverleende
verleendevergunningen
vergunningenen
enontheffingen
ontheffingen

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

datum
datum
verzending
verzending

zaaknummer
zaaknummer

Locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

20-2-2019
4-11-2016

Ingetrokken bouwvergunning

datum
verzending

Tegen een geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
Omgevingsvergunningen
wethouders.

locatie

omschrijving

Oude Rijksweg 83
te ‘s-Heer Arendskerke

het verplaatsen van een uitrit

DHW_O-2019-118 Keizersdijk te Goes	ontheffing schenken zwakDHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholalcoholhoudende dranken tijdens
houdende dranken tijdens de LifeGanzenpop
style markt op 12 november 2016
20-2-2019
EVG-2019-044
Zwembadweg 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
de Paasloop
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
20-2-2019
EVG-2019-117
Keizersdijk te Goes	een evenementenvergunning voor
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Ganzenpop op Koningsdag
dit evenement.
22-2-2019
DHW_V-2019-002 Grote Markt 6A te Goes	vergunning drank- en horecawet
voor lunchroom Marktzicht
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
22-2-2019
EXH-2019-001
Grote Markt 6A te Goes	een exploitatievergunning
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burhorecabedrijf Lunchroom
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Marktzicht
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
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
www.goes.nl
www.goes.nl
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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.

Ontwerp-begroting 2020 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland ter inzage
De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse
gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. De RUD Zeeland maakt hiervoor

jaarlijks een begroting. Hierin staan op hoofdlijnen de plannen voor het volgende jaar, met een doorkijk
naar 2021 tot en met 2023, wat het uitvoeren van de plannen kost en welke financiële gevolgen dat
heeft. De ontwerp-begroting 2020 ligt vanaf 27 februari 2019 ter inzage in het Stadskantoor van de
gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.
Zienswijzen kunnen onder vermelding van kenmerk 00211070 tot en met 24 april 2019 worden
ingediend bij de Gemeente Goes, afdeling Vergunningen & Handhaving, Postbus 2118, 4460 MC te Goes.
www.goes.nl

