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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Ontheffing incidentele
festiviteiten
www.goes.nl
> Bestuur en
(twaalfdagenregeling)
voor het
geluid
Organisatie
> Vergaderschema
15.00 uur
Voor bedrijven waarbij
het Activiteitenbesluit
Stadskantoor
van
de Wet milieubeheer
van toepassing
is, is
14 november
Inloopbijeenkomst
voor
er een mogelijkheidbelangstellenden
ontheffing te krijgen
overvan
de de
geluidsvoorschriften
gedurende 12 keer
pernieuwe
jaar.
werkzaamheden
aan de
Hierbij moet door het
bedrijf gezorgd
worden dat
aansluiting
op de A58
er geen overmatige19.30
hinder- 21.00
ontstaat.
uur
De volgende meldingen
zijn binnengekomen:
Stadskantoor
Brasserie
de Panhoeve,
Arendstraat 2B te voor
’s Heer
17 november
Wethoudersspreekuur
Arendskerke: 8-3 van
20.30 -en
01.00
uur.
inwoners
ondernemers,
Wijkcentrum de Spinne,
Joseph Lunslaan
7 teen
zie www.goes.nl
> Bestuur
Goes: 21-4 van 13.00
- 20.00 uur.
Organisatie
> Spreekuur
Uitspanning De Goederenloods,
18.30 - 19.30Albert
uur
Plesmanweg 23 te Goes:
30-3 van 20.00 - 02.00
Stadskantoor
uur.
17 november
Hamerraad en Commissie,

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDatum
den binnen zesActiviteit
weken na de dag van verzending
14
Wethoudersspreekuur
(ziemaart	
vermelde datum)
een gemotiveerdvoor
bezwaaren ondernemers,
schrift indieneninwoners
bij burgemeester
en wethouders.
zie een
www.goes.nl
> Bestuur
en
Het indienen van
bezwaarschrift
schorst
Spreekuur
de werking vanOrganisatie
het besluit >niet.
Wel kan een
		
18.30
- 19.30 uur
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt, de
		
Stadskantoor
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeeland14
maart	Agendacommissie,
ziePostbus
voor
West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
agenda
> Bestuur
en
90006, 4800 PA
Breda,www.goes.nl
verzoeken een
voorlopige
Organisatie
> Vergaderschema
voorziening te treffen,
indien
onverwijlde spoed,
		
19.30 uur
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor
		
Stadskantoor
een dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
14 maart	Raadscommissie, zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Verstrekken persoonsgegevens
Organisatie
> Vergaderschema
In de basisregistratie
personen
(de officiële
		
uur
benaming voor20.00
de Nederlandse
bevolkingsad		
Stadskantoor
ministratie) zijn
persoonsgegevens opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
Voor
zie www.goesisgoes.nl
zowelevenementen
uw adresgegevens,
als om gegevens over
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
Gehandicaptenparkeerplaats
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
Vogelzangsweg,
Goes
aan overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Burgemeester
envoor
wethouders
hebben
besloten
noodzakelijk is
hun wettelijke
taken.
Dezeeen
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
instellingen baseren beslissingen
vaak direct
op
kenteken
van een gebruiker
wonende
te Goes in
de uit de basisregistratie
verkregen
informatie.
de buurt van of aan:
-De Vogelzangsweg
12, Goes
gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
Tegen
dit verkeersbesluit
kunnen
voorgeschreven.
Soms kunnen
echter ook anderen
belanghebbenden
binnen
zes weken
na basisregisde dag
verzoeken beschikbare
gegevens
uit de
van
verzending
verkeersbesluit
(4 maart
2019)
tratie
te verstrekken.
Hiervoor kunt
u geheimhoueen
bezwaarschrift
indienen
dinggemotiveerd
van uw gegevens
verzoeken.
Het gaatbijdan
burgemeester
en wet-houders.
indienen
van
om verstrekking
aan verplichteHet
derden
(zoals
een
een
bezwaarschrift
werking van
hetuw
curator
of advocaatschorst
die eende
dagvaarding
aan
besluit
niet.
Wel kan een
die
adres wil
uitbrengen),
debelanghebbende
stichting interkerkelijke
bezwaar
heeft gemaakt,
voorzieningenrechter
ledenadministratie
(die de
in beginsel
voor alle
van
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team
kerkgenootschappen
in Nederland zorgdraagt
Bestuursrecht,
Postbus 90006,
PA Breda,
voor de ledenadministratie)
en 4800
aan vrije
derden
verzoeken
een voorlopige
voorziening
te treffen,
(niet commerciële
instellingen,
zoals sport
en
indien
onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken
muziekverenigingen
of particulieren).
belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek
is
verschuldigd.
Bijgriffierecht
de gemeente
kunt u schriftelijk verzoeken

om aan die instellingen geen gegevens over
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Aanvragen omgevingsvergunning
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij de volgende
aanvragen om een
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
Stadskantoor
omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatieopvragen
van ontvangen
aanvragen
heeft een informatief
bij de afdeling
Publiekszaken
14 0113.
karakter.
Tegen eenzie
aanvraag
kan geen bezwaar wordenNadat
gemaakt.
de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen
www.goesisgoes.nl
ontvangt u een bevestiging.
zie voor agenda www.goes.nl >

Omgevingsvergunningen
Bestuur en Organisatie >

datum
zaaknummer
Geen collegespreekuur
ontvangst
op donderdag 10 november

locatie

omschrijving

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
28-01-2019
OMG-2019-0178
Watersportweg
wijzigen
van
de bestemming
verstrekt,
dan
kunt
u daarvan
Het collegespreekuur
van 10 november
komt in 4 gegevens zijnhet
			
te Wolphaartsdijk
vanoverzicht
het pand opvragen bij de
(schriftelijk) een
verband met behandeling van de begroting
te ver01-03-2019
OMG-2019-0171
21
te Goes Binnen
het brandveilig
gebruik
van
het overpand
gemeente.
enkele weken
krijgt
u dat
vallen. Het eerstvolgende
spreekuurSchaepmanstraat
is donderdag
01-03-2019
OMG-2019-0174
Ridderstraat 4
het thuisgestuurd.
plaatsen van een dakkapel
zicht (kosteloos)
17 november om
18.30 uur.
			
te ‘s-Heer Arendskerke
01-03-2019
OMG-2019-0173 Goese Dieplaan te Goes
het dat
bouwen
van eenin
woning
Het is belangrijk
de gegevens
de basisGehandicaptenparkeerplaats
01-03-2019
OMG-2019-0172
Eberhardtweg
hetenbouwen
kantoorpand
registratie juist
actueelvan
zijn.een
Twijfelt
u of uw
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten een1 te Goes	
met loods
gegevens kloppen?
Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
01-03-2019
OMG-2019-0170
Hudsonweg
het wijzigen van
hetuw
aantal
en de
de afdeling Publiekszaken.
Over
rechten
en
kenteken van een
gebruiker wonende
te Goes inte Goes	
van de
reclameborden
plichten die teafmetingen
maken hebben
met
de basisregisde buurt van of aan:
in de beschikbaar.
reclamemast Deze folder kunt u
tratie is een folder
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem03-03-2019
OMG-2019-0175 Vermetstraat 24 opvragen bij de
hetafdeling
plaatsenPubliekszaken.
van een dakkapel aan
ber 2016)
			
te ‘s-Heer Arendskerke
de voorzijde van de woning
04-03-2019 OMG-2019-0177 Bachlaan 50 te Goes	het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
07-03-2019 OMG-2019-0186 Nobelweg 4 te Goes
het uitbreiden van het pand
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

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

datum
verzending

zaaknummer

4-3-2019
OMG-2019-0008
			
5-3-2019
OMG-2019-0145
6-3-2019

OMG-2019-0071

			
6-3-2019
OMG-2019-0097
6-3-2019
OMG-2019-0088

locatie

omschrijving

Anthonie Fokkerstraat (achter het verwijderen van de beplanting
nummers 4a en 8) in Goes
en het aanleggen van een sloot
Stanleyweg 16 te Goes	het plaatsen van een zuil met
bedrijfsnaam
Strook tussen stoomtreinrails het uitbreiden van de groenstrook
en fietspad Marco Polopad
langs de stoomtreinzone
te Goes
Doornbosje 5 te Goes
het bouwen van een woning
Goese Dieplaan 79 te Goes
het bouwen van een steiger

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

Aanvragen omgevingsvergunning
Ingetrokken
Burgemeesteromgevingsvergunningen
en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunBurgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben
ning hebben ontvangen:
ingetrokken:

datum
zaaknummer
locatie
datum
zaaknummer
locatie
ontvangst
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes

omschrijving
omschrijving

het bouwen van een vrijstaande
26-02-2019 OMG-2015-0228 Beestenmarkt 4 en 4A te Goes	het
realiseren van een bovenwoning
woning
en
vestigen van
een yogastudio
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
hethet
brandveilig
gebruik
van
26-02-2019 OMG-2016-0156 Beestenmarkt
verbouwen
van het pand,
te Kloetinge 4 en 4A te Goes	het
gebouw
40 na herinrichting
grond aan
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp herindeling
het bouwen van
van de
eenbegane
overkapping
de schuur
Tegen
een ingetrokken
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnenhet
zesvervangen
weken na van
de dag
van
04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg
12 te Goes
bestaande
verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en
reclame
wethouders.
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-2019-0021
Goese Dieplaan 87
te Goes
datum
zaaknummer
locatie

verzending
Verleende
omgevingsvergunning
31-10-2016
OMG-2016-0529 (uitgebreid)
Noorddijk 20

het bouwen van
een huis
omschrijving

18-4-2019

het realiseren van een verbouwing
Burgemeester en wethouders makentebekend
dat zij na toepassing vanendeuitbreiding
uitgebreide
Wolphaartsdijk
van de woning
voorbereidingsprocedure
uit de Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht
(Wabo)van
de volgende
31-10-2016 OMG-2016-0560
Klein Frankrijk
7A te Goes
het wijzigen
de gevels van
omgevingsvergunning hebben verleend:
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
zaaknummer
locatie
omschrijvingperronmeubilair
OMG-2018-0781
Oostmolenweg 79
te Kloetinge
het te
brandveilig
gebruik
pand
4-11-2016
OMG-2016-0537
van
Dusseldorpstraat
Goes het
rooienvan
vanhet
4 waardevolle
eiken
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 14 maart 2019 ligt de
verleende
de daarop
betrekking hebbende
stukken,
gedurende
zesverzending
weken
Tegen eenomgevingsvergunning,
verleende vergunning met
kunnen
belanghebbenden
binnen zes
weken na
de dag van
ter
in het
Stadskantoor.
Voor inzage
kunt u een telefonische
makenenmet
de afdelingHet
(zieinzage
vermelde
datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bijafspraak
burgemeester
wethouders.
Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249
indienen van een
bezwaarschrift
schorst de werking
van
het700.
besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Tegen
de verleende
omgevingsvergunning
kan gedurende
de Rechtbank
termijn vanZeeland-West-Brabant,
terinzagelegging gemotiveerd
die bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van de
Team
beroep
worden ingesteld
bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
90006,
Bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800 PA Breda,
verzoeken een voorlopige
voorziening Postbus
te treffen,
indien
4800
PA Breda,
door:
onverwijlde
spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
-verschuldigd.
een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
vorenaangevraagde
heeft gebrachten
over
de ontwerpbeschikking.
Inzage
verleende
vergunningen
De
treedt inVergunningen
werking met ingang
van de dag
na afloop van de(0113)
beroepstermijn.
Het
Naomgevingsvergunning
een afspraak met de afdeling
en Handhaving,
telefoonnummer
249 700, kunt
indienen
van eenen
beroepschrift
schorst de werking
u de aanvragen
verleende vergunningen
inzien.van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
te
treffen, indien
onverwijlde
spoed,
geletWet
op de
betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
Meldingen
op basis
van artikel
8.40
milieubeheer
een
beroepschrift
een verzoek
om eenin
voorlopige
is griffierecht verschuldigd.
Op 29
september of
2016
is een melding
het kadervoorziening
van het Activiteitenbesluit
ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren

Besluit
vaststellen
van maatwerkvoorschrift(en)
In de
bakkerij.
van eentot
onbemand
tankstation.
Indien daaraan behoeftevoor
bestaat
kunnen
inlichtingen worden ingewonBurgemeester
en wethouders
Goes maken
bekend
dat zij op verzoek
van In
bakkerij oponder
grondnummer
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31
(0)6 51204428.
De melding
is de
geregistreerd
van
artikel 3:131 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, een maatwerkvoorschrift vast stellen ten
M-ACT162556.
behoeven van In de bakkerij, gelegen aan de Wijngaardstraat 50 te Goes. Het besluit heeft betrekking op
een
ontheffing
voor een
Door
burgemeester
envetvangput.
wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Belanghebbenden
kunnen tot en
met 18
april dat
tegen
schriftelijk
bezwaar
maken bij gemeente
Burgemeester en wethouders
maken
bekend
zijdit
de besluit
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
Goes,
Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk
verleend:
maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die
een
bezwaarschrift
hebben ingediend
kunnen om een voorlopige voorziening
vragen. U richt het verzoek
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
aan
de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht,
verzending
Postbus
90006, OOW-2016-403
4800 PA Breda. VoorRaadhuisstraat
de behandeling7 van het verzoekhet
is griffierecht
verschuldigd.  
7-11-2016
plaatsen van
een container

’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden
de heer 2017
P. Valk, medewerker
tot 1 tot
november
van
RUD Zeeland,
tel. +31(0)6 5120 Anjelierstraat
2869 of 0115-745100.
staat geregistreerd
onder
2-11-2016
OOW-2016-414
te Goes De aanvraag
verlenging
tot 12 november
2016
nummer W-MWP190003/00210875.
voor het plaatsen van een schaftkeet
4-11-2016

AFW-2016-429

Grote Kade 34 te Goes

ontheffing sluitingsuur in verband
met een besloten feest
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen
op grond van
het Besluit
op 19 november
2016
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
datum
zaaknummer
omschrijving
De burgemeester
maakt bekend datlocatie
hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
ontvangst
22-2-2019

datum
verzending

M-ACT190107

zaaknummer

Magdalenastraat 3 te Goes

locatie

 et starten van een Tea Room met
h
omschrijving
workshops en werkruimte

4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholDe publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
houdende dranken tijdens de Lifebezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
style markt op 12 november 2016
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
via info@rud-zeeland.nl
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
dit evenement.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
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/burdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
verzending
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
4-3-2019
OOW-2019-156
M.A.de Ruijterlaan naast
het plaatsen van een bouwkeet en
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
nr. 18 te Goes
dixi toilet van 1 maart t/m 1 april
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
2019
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
6-3-2019
STP-2019-151
Grote Markt te Goes
standplaats voor de promotie van
zonnepanelen
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
6-3-2019
OOW-2019-134
Geertesplein 22 te Kloetinge	het plaatsen van een steiger van 15
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
maart t/m 1 juni 2019
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 13 maart 2019
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

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

datum
verzending

zaaknummer

5-3-2019

EVG-2019-036

5-3-2019
6-3-2019
6-3-2019
6-3-2019

6-3-2019

6-3-2019

locatie

omschrijving

Omgeving Zusterstraat	een evenementenvergunning voor
Montmartre op 1 juni 2019
EVG-2019-130
Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning voor
Dare2Care op 13 maart 2019
EXH-2019-090
Hudsonweg 23 te Goes	een exploitatievergunning voor
Burger King Goes
EXH-2018-600
Hudsonweg 25 te Goes	een exploitatievergunning voor
McDonald’s Goes
EVG-2019-064
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Zomeravondmarkt te Goes op 12 juli
2019
EVG-2019-073
Marconistraat 13 te Goes	een evenementenvergunning voor
Zeeuwse Woonmarkt van 24 t/m 26
oktober 2019
DHW_O-2019-037 omgeving Zusterstraat
ontheffing schenken zwakalcoholhoudende dranken tijdens
Montmartre op 1 juni 2019

datum
verzending

zaaknummer

7-3-2019

EVG-2018-704

locatie

omschrijving

Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning voor
Thank Goes it’s Friday
7-3-2019
DHW_O-2018-705 Grote of Maria Magdalenakerk ontheffing schenken zwak alcohol
			
aan de Singelstraat te Goes	tijdens Thank Goes Its Friday
op 15 maart 2019
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

