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Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDe
van
donderdag
25 april
denwethoudersspreekuren
binnen zes weken na de
dag
van verzending
en
mei vervallen.
Heteen
eerstvolgende
(zie2 vermelde
datum)
gemotiveerdspreekuur
bezwaar- is
op
donderdag
9 mei.
schrift
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
Gewijzigde
ophaaldagvan
papier
Koningsdag
voorzieningenrechter
de Rechtbank
ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
Op
zaterdag
april
(4deverzoeken
zaterdag van
maand)
90006,
480027PA
Breda,
een de
voorlopige
wordt
er geenteoud
papier
opgehaald
in Goes
Oost
voorziening
treffen,
indien
onverwijlde
spoed,
4.
Dit op
wordt
maandagavond
29 April.
gelet
de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verstrekken persoonsgegevens
Omgevingsvergunningen
In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsad-

Aanvragen
ministratie)omgevingsvergunning
zijn persoonsgegevens opgenomen

Burgemeester
en wethouders
maken
dat
van alle inwoners
van Goes. Het
gaatbekend
hierbij om
zij
de volgende
aanvragen als
omom
eengegevens
omgevingszowel
uw adresgegevens,
over
vergunning
hebben ontvangen.
Dekinderen.
publicatieDeze
huwelijk, nationaliteit,
ouders en
van
ontvangen
aanvragen
heeft een informatief
gegevens
worden
vaak automatisch
verstrekt
karakter.
Tegen een aanvraag
geen
bezwaar
aan overheidsinstellingen
en kan
enkele
bijzondere
AgendaGoes
worden
gemaakt. instellingen, voor zover dat
maatschappelijke
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
Datum
Activiteit
datum
locatie
omschrijving
instellingen baseren
beslissingen vaak direct op
10 november zaaknummer
Begrotingsraad voor
Begroting
ontvangst
de uit de basisregistratie verkregen informatie.
2017 zie voor agenda
16-04-2019 OMG-2019-0297
M.A.deen
Ruijterlaan 21 te Goes	het vervangen van de kozijnen
www.goes.nl > Bestuur
17-04-2019 OMG-2019-0299
Scottweg 35 te Goes	
het plaatsenvoor
van een
laaddock en
De gegevensverstrekking
publiekrechtelijke
Organisatie > Vergaderschema
een uwasplaats
doeleinden kunt
niet voorkomen; dit is verplicht
15.00 uur
17-04-2019 OMG-2019-0305
het Soms
herbouwen
van
een bestaande
kunnen
echter
ook anderen
Stadskantoor Oude Rijksweg 57 voorgeschreven.
			
te ‘s-Heer
woning gegevens uit de basisregisverzoeken beschikbare
14 november
Inloopbijeenkomst
voor Hendrikskinderen
17-04-2019 OMG-2019-0306
het vernieuwen
deuvoorgevel
Hiervoorvan
kunt
geheimhoubelangstellendenVoorstad
over de 13 te Goestratie te verstrekken.
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
Na een afspraak met
de afdeling
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700,
kunt
om verstrekking
aan verplichte
derden
(zoals
een
aansluiting
opVergunningen
de A58
u de aanvragen inzien.
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur
voor
Burgemeester en wethouders
maken
bekend dat zij na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsprocekerkgenootschappen
in Nederland
zorgdraagt
inwoners en
ondernemers,
dure de volgende omgevingsvergunningen
hebben
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur
en verleend:
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
datum
zaaknummer
omschrijving
muziekverenigingen
of particulieren).
18.30 - 19.30 uurlocatie
verzending
Stadskantoor
12-4-2019
Willem Zelleweg te Goes	
hetkunt
vervangen
van riolering
en
Bij de gemeente
u schriftelijk
verzoeken
17 november OMG-2019-0128
Hamerraad en Commissie,
bestrating door
straat
om aan die instellingen
geen gehele
gegevens
over
zie voor agenda www.goes.nl >
15-4-2019
OMG-2019-0021
Goese Dieplaan
87 te
Goes
het bouwentevan
een huis Hieru uit
de basisregistratie
verstrekken.
Bestuur en Organisatie
>
15-4-2019
OMG-2019-0138
Goes	
het vestigen
van dierenspeciaalzaak
zijn speciale
formulieren
beschikbaar.
VergaderschemaKlein Frankrijk 23 tevoor
in bestaande
pandop www.goes.
Deze kunt u via
DigiD invullen
19.30 uur
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden
binnen
weken naPubliekszaken
de dag van verzending
opvragen
bijzes
de afdeling
14 0113.
(zie
datum)
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
burgemeester
en wethouders.
Het
Nadat debij
gemeente
uw verzoek
heeft verwerkt
Voorvermelde
evenementen
zieeen
www.goesisgoes.nl
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van
het besluit
niet.
Wel kan een belanghebbende
ontvangt
u een
bevestiging.
die
bezwaar
heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Geen
collegespreekuur
Bestuursrecht,
90006, 4800 PA Breda, verzoeken
voorlopige
voorziening
te treffen,
op donderdag Postbus
10 november
Wilteen
u weten
aan wie
in het afgelopen
jaarindien
uw
onverwijlde
spoed, gelet
betrokkenkomt
belangen,
datgegevens
vereist. Voor
dergelijk
griffierecht
zijn een
verstrekt,
danverzoek
kunt u is
daarvan
Het collegespreekuur
vanop
10denovember
in
verschuldigd.
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te ver-

gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om
een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken
verlengd:
Hethebben
is belangrijk
dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
vallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag

Verlenging
17 novemberbeslistermijnen
om 18.30 uur.

Burgemeester en wethouders hebben besloten een

registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw

zaaknummer
locatie te reserveren op het
omschrijving
nieuwe
gegevens kloppen? Neem dan contact
op uiterste
met
gehandicaptenparkeerplaats
				
de afdeling Publiekszaken. Over beslisdatum
uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in

OMG-2019-0170
van het
en de
7-6-2019
plichten
dieaantal
te maken
hebben met
de basisregisde buurt van of aan: Hudsonweg 25 te Goes het wijzigen
			
afmetingen
van
in
tratie
isde
eenreclameborden
folder beschikbaar.
Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem			
de reclamemast
aan
opvragen
bijde
deHudsonweg
afdeling Publiekszaken.
ber 2016)

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-4-2019

M-ACT190182

Erberhardtweg 1 te Goes

het starten van een bedrijf

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

Omgevingsvergunningen
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Aanvragen omgevingsvergunning
verleend:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
verzending
datum
23-4-2019
ontvangst

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

STP-2019-209
Molenplein te Goes	een standplaatsvergunning voor
de
van 1
OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
hetverkoop
bouwenvan
vanoliebollen
een vrijstaande
november
woning t/m 31 december 2019
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Tegen een verleende vergunning of ontheffing
kunnen belanghebbenden
binnen
zesherinrichting
weken na de dag
te Kloetinge
gebouw
40 na
van
verzending (zie
vermelde datum)Proeftuin
een gemotiveerd
bezwaarschrifthet
indienen
burgemeester
en aan
04-11-2016
OMG-2016-0622
7 te Wilhelminadorp
bouwenbij
van
een overkapping
wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werkingde
van
het besluit niet. Wel kan een
schuur
belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt,
van
de Rechtbank
Zeeland-West04-11-2016 OMG-2016-0621
Scottwegde
12voorzieningenrechter
te Goes
het
vervangen
van bestaande
Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken
een voorlopige voorziening te
reclame
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek
isDe
griffierecht
publicatieverschuldigd.
van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

31-10-2016

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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproce-

datum
zaaknummer
locatie hebben verleend:
omschrijving
dure de volgende
omgevingsvergunningen
verzending
17-4-2019
EVG-2019-040
Start
en finish Oranjeweg
een
evenementenvergunning voor
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
			
te Goes	Wielerwedstrijd Grote Prijs Arjaan
verzending

de
ditverbouwing
evenehetSchipper.
realiserenTijdens
van een
ment
zijn afgesloten
Oranjeweg
en uitbreiding
van dedewoning
en
de
31-10-2016 OMG-2016-0560
hetaangrenzend
wijzigen vanfietspad
de gevelsenvan
Charlotte
Bourbonweg te Goes,
bestaand de
bedrijfspand
de
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
hetZomerweg,
vervangenPrinses
van hetIrenestraat,
Koningin
Julianastraat en de Schimperronmeubilair
te Kloetinge
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes melpenninckstraat
het rooien van 4 waardevolle
eiken
17-4-2019
DHW_O-2019-223
te Goes	
zwakkapwoning
alcohol
4-11-2016
OMG-2016-0540 Oranjeweg
Duvensteijn14
en 14A te Goes ontheffing
het bouwenschenken
van een 2^1
tijdens de GP Arjaan de Schipper op
2019
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen 11
zesmei
weken
na de dag van verzending
17-4-2019
EXH-2018-477
Singelstraat
19 te Goes	
naamswijziging
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bij burgemeester
en exploitatievergunwethouders. Het
De wereld
van Vet Wuuf
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluitning
niet.naar
Wel kan
een belanghebbende
17-4-2019
DHW_O-2018-270
Grote Markt te Goes	
ontheffing
schenken zwak alcohol
die bezwaar heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
tijdensvoorziening
Kingsnight Goes
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
te treffen, indien
23-4-2019
EVG-2019-139
Marktveld
te Kloetinge	
voor
onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Vooreen
eenevenementenvergunning
dergelijk verzoek is griffierecht
Koningsdag te Kloetinge
verschuldigd.
23-4-2019
DHW_O-2019-141 Marktveld te Kloetinge	ontheffing schenken zwak alcohol
tijdens Koningsdag te Kloetinge
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

31-10-2016

OMG-2016-0529

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Tegen
een verleende
vergunning
of ontheffing
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
u de aanvragen
en verleende
vergunningen
inzien.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het
indienen
vanop
een
bezwaarschrift
de werking
van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Meldingen
basis
van artikelschorst
8.40 Wet
milieubeheer
die
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van het
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Opbezwaar
29 september
2016 is een
melding in het kader van
Activiteitenbesluit
ontvangen van Team
J.L. Aers
Bestuursrecht,
Postbus
90006,aan
4800
PAFrankrijk
Breda, verzoeken
eenHet
voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
& Zn. voor de locatie
gelegen
Klein
31 in Goes.
betreft een
melding voor
het realiseren
onverwijlde
spoed, gelet
op de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
van een onbemand
tankstation.
Indien daaraan
behoefte
bestaat
kunnen
inlichtingen
worden
ingewonverschuldigd.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na
eenburgemeester
afspraak met de
Vergunningen
envergunningen
Handhaving, telefoonnummer
(0113) 249 700, kunt
Door
enafdeling
wethouders
verleende
en ontheffingen
uBurgemeester
de verleende en
vergunningen
wethoudersinzien.
maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben

verleend:

Ontwerpbeschikking Drank- en Horecawet
De
burgemeesterzaaknummer
maakt bekend dat zij
het voornemen heeft met toepassing
van de uniforme openbare
datum
locatie
omschrijving
voorbereidingsprocedure
uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunningen te verleverzending
nen:
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container

van 1 november 2016
tot 1 november 2017
DHW_V-2019-183
Geldeloozepad Anjelierstraat
5B te Goes tevergunning
dranken horecawet
voor
2-11-2016
OOW-2016-414
Goes
verlenging
tot 12
november 2016
			
T.V. De Goese Maan
voor het plaatsen van een schaftkeet
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
Met ingang van 25 april 2019 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop
betrekking
stukken,
met een
beslotenhebbende
feest
gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kuntopu19
eennovember
telefonische
afspraak maken
2016
met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700.
Over
kunnenvergunningen
belanghebbenden
gedurende de termijn van terinzagelegging naar
Doordedeontwerpbeschikking
burgemeester verleende
en ontheffingen
keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij de burgemeester.
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode
is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Vergunningen en
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 942.
verzending
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerp4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep
houdende dranken tijdens de Lifebij de rechtbank.
style markt op 12 november 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
www.goes.nl
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.

zaaknummer

locatie

’s Heer Arendskerke

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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

