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Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)
Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor De HoutKaai B.V.

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij op verzoek van De Houtkaai B.V. op grond
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te stellen ten
behoeven van MegaMix Zeeland B.V., gelegen aan Houtkade 6 te Goes. Het besluit heeft betrekking op
het aspect geluid.
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 april 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij
gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,
duidelijk 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 aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer T. Mattheij,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 8096 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd
onder nummer W-MWP190006/00211885.

Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor Haringman Betonwaren B.V.
Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij op verzoek van Haringman Betonwaren
B.V. op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften vast te
stellen ten behoeven van Haringman Betonwaren B.V. gelegen aan Houtkade 18 te Goes. Het besluit heeft
betrekking op het aspect geluid.
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 april 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij
gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten,
duidelijk 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 aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht
verschuldigd.
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plaatsen van een container
locatie 6 te Goes
omschrijving
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FIJN x Goederenloods op 30 maart
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen2019
21-3-2019
DHW_V-2019-120 Grote Markt 26, 4461 AJ Goes	vergunning drank-en horecawet
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tijdens Koningsdag 2019
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ontheffing schenken zwak-alcohol21-3-2019
EVG-2019-191
Kattendijksedijk 29 te Goes	een evenementenvergunning voor
houdende dranken tijdens de Lifeintroductiekamp Scouting Jacob
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Valcke op 6 & 7 april 2019
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Kerst Sing-in op 24 december 2016,
scouting met overnachting in de
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21-3-2019
EXH-2019-119
Grote Markt 26 - 28,
het actualiseren van de vergunning,
			
4461 AJ Goes
het uitbreiden van het terras Jersey
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/burTegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700,
kunt u de verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
www.goes.nl

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

