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Datum
Activiteit
Spreekuur wethouders vervalt
AgendaGoes
Dodenherdenking
zaterdag 4 mei
verzending
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
de uit de basisregistratie verkregen informatie.
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
2017 zie voor agenda
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4-11-2016
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werkzaamheden aan de nieuwe
Burgemeester en wethouders van Goes maken
woning om te zetten in onzelfstandige bewoning
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Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
19.30 uur
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Bedrijvenpark Deltaweg
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
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het
plaatsen
van een
-Deltaweg
’s Heer Hendrikskinderenstraat
(1 novemdat vereist, op voor
grond
van
artikel 8:81
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zij
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makenKade
met 34 te Goes
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bij de voorzieningenrechter
van de
Rechtbank
Het besluit van burgemeester en wethouders
mevrouw J. Poortvliet-de Jonge van de gemeente
op 19 november
2016
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
De onderhavige locatie zal worden bestemd voor:
is bekend gemaakt in de Staatscourant van
Goes, afdeling Omgeving en Economie, onder
Postbus 90006, 4800 PA Breda.

‘bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen,
alle niet-agrarisch en nader uit te werken.’

24 april 2019, te raadplegen via
https://www.officielebekendmakingen.nl

telefoonnummer 0113-249683.

De percelen zijn nader aangegeven op de bij het
besluit behorende kadastrale tekening met nummer
TK-30417474-01 en de daarbij behorende lijst
van eigenaren en beperkt gerechtigden, één en
ander naar de stand van de openbare registers
van het Kadaster per 12 april 2019.

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders
in werking is getreden, moeten eigenaren en beperkt
gerechtigden van de in het voorstel begrepen percelen, wanneer zij hun perceel dan wel de daarop
gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden,
deze eerst aan de gemeente Goes te koop aanbieden.

Het voorstel van burgemeester en wethouders
met de mevrouw J. Poortvliet-de Jonge, afdeling
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onder telefoonnummer
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4-11-2016
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te Goes
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wethouders totDHW_O-2016-438
aanwijzing van gemelde
percelen
houdende dranken tijdens de Lifetot gebied waarop de Wvg van toepassing is, inge
Goes, 1 mei 2019.
style
markt opvan
12 november
2016
volge de Awb het indienen van een bezwaarschrift
Burgemeester en
wethouders
Goes.
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
evenement.
24-04-2019 OMG-2019-0323 Nassaulaan 41 te Goes
hetdit
plaatsen
van een schutting
25-04-2019 OMG-2019-0327 Grote Markt 21 te Goes
het wijzigen van de gevel, 		
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
zes
weken na
			
realiserenbinnen
van een
patisserie
ende dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester/bur			
2 logiesverblijven
gemeester en wethouders
. Het indienen
van een
schorst
de werking
het besluit niet.
25-04-2019
OMG-2019-0328
Heulmeetken
7 bezwaarschrift
Mannee
het
bouwen
van eenvan
woning
Wel kan een belanghebbende die te
bezwaar
		
Goes heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
4800
Breda,van
verzoeken
een voorlopige
25-04-2019
OMG-2019-0326
Contrabasweg
Kavel90006,
8
hetPA
bouwen
een woning
en schuur
voorziening teOMG-2019-0325
treffen, indien onverwijlde
spoed, gelet optede
betrokken
belangen,
datwoninigen
vereist. Voor een
25-04-2019
Frans Naereboutstraat
Goes
het bouwen
van 31
dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
26-04-2019
OMG-2019-0329
Goese Diep Kavel F59 te Goes het bouwen van een woning

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een
aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum
ontvangst

zaaknummer

18-04-2019 OMG-2019-0312
		
19-04-2019 OMG-2019-0310
22-04-2019 OMG-2019-0311
23-04-2019 OMG-2019-0316
24-04-2019 OMG-2019-0321

locatie

omschrijving

Fransen van de Puttestraat
Kavel C te Goes
Reaganlaan 16 te Goes
Negen Gemeten 12 te Goes
Carterlaan 39 te Goes
Albardastraat 12 te Goes

het bouwen van een woning
het vervangen van een schutting
het plaatsen van een dakkapel
het vervangen van een schutting
het plaatsen van een schutting

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen
en ontheffingen
verleend:
Bezwaar
Voor nadere informatie
kunt uheeft
contact
opnemen

Inzage
van verleende
vergunningen
en ontheffingen
Na
een afspraak
met de afdeling
Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
afspraak
met de
uNa
deeen
aanvragen
inzien
in.afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 1 mei 2019
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidings
procedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

18-4-2019

OMG-2018-0903 Muidenweg 225 te
Wolphaartsdijk

18-4-2019
18-4-2019

18-4-2019
24-4-2019
24-4-2019

24-4-2019
25-4-2019

locatie

omschrijving

het verlengen van de instandhoudings
termijn van diverse bouwwerken en
het plaatsen van een kapschuur
OMG-2019-0019 Contrabasweg 39 te Goes
het bouwen van een woning
OMG-2019-0154 Oude Vismarkt 6 en 12 te Goes
het splitsen van een winkel met
bovenwoning naar een winkel met
bovenwoning en appartement
OMG-2019-0165 Rijksweg 99 te ‘s-Heer Arendskerke het plaatsen van een reclamebord
OMG-2019-0166 Kortemeet 2 te Goes
het plaatsen van een dakkapel en
het wijzigen van de gevel
OMG-2019-0175 Vermetstraat 24 te
het plaatsen van een dakkapel en
‘s-Heer Arendskerke
vervangen van gevelkozijnen aan
de voorgevel
OMG-2019-0261 Muidenweg 73 te Wolphaartsdijk het plaatsen van een overkapping
OMG-2019-0173 Goese Dieplaan 13 te Goes
het bouwen van een woning

Verlenging beslistermijnen

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

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-4-2019

STP-2019-261

26-4-2019

STP-2019-227

Noordzijde Grote Markt
te Goes
Wolfertsplein te
Wolphaartsdijk

een standplaatsvergunning voor D66
op 18 mei 2019
een standplaatsvergunning voor
de verkoop van (groenten-, tuin -en
kruiden) plantjes

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

Datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-4-2019

DHW_O-2019-202

Oude Rijksweg 97
te ‘s-Heer Arendskerke

24-4-2019

EVG-2018-584

binnenstad Goes

24-4-2019

EVG-2019-157

Olympiastraat 4 te Goes

24-4-2019

EVG-2019-203

Oude Rijksweg 97
te ‘s-Heer Arendskerke

24-4-2019

DHW_O-2019-258

plein voor Herberg de
Griffioen te Wolphaartsdijk

26-4-2019

DHW_V-2018-638

Grote Markt 32-34 te Goes

26-4-2019

EXH-2019-132

Magdalenastraat 3 te Goes

26-4-2019

EVG-2019-255

Grote Markt te Goes

29-4-2019

EVG-2019-159

Columbusweg 15 te Goes

29-4-2019

DHW_O-2019-163 Columbusweg 15 te Goes

ontheffing schenken zwak alcohol
tijdens reünie Dijken van Wijven
van 24 mei t/m 26 mei 2019
een evenementenvergunning voor
de Molentocht op 19 mei 2019
een evenementenvergunning voor
Open Dag Bax Music Goes op
25 mei 2019
een evenementenvergunning voor
stichting Dijken van Wijven van
24 t/m 26 mei 2019
ontheffing schenken zwak
alcoholhoudende dranken tijdens
Koningsdag op 27 april 2019
actualiseren vergunning Drank- en
Horecawet i.v.m. wijziging terras
exploitatievergunning voor
High Tea & More
een evenementenvergunning voor
de snuffelmarkt op 30 mei 2019
een evenementenvergunning voor
de afronding van de Kiwanis Bloesen
Oldtimerrit 2019
ontheffing schenken zwak alcohol
na afloop van de Bloesem Oldtimerrt
op 11 mei 2019

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:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste
beslisdatum

OMG-2019-0168
OMG-2019-0167

Dulciaansingel 23 te Goes
Gravenhof 17 te Goes

het bouwen van een woning
het realiseren van een opbouw
op de garage

17-05-2019
07-06-2019

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de
uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2018-0896

Evertsenstraat 100 te Goes het brandveilig gebruik van de school

Met ingang van 2-5-2019 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedu
rende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met de
afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700. Over de ontwerpbeschikking kan
eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge ziens
wijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via
het secretariaat van de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 942. Belangheb
benden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar
voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

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

31-1-2019

M-ACT190078

het veranderen van het bedrijf

18-4-2019

W-LBI190009

5-4-2019

W-LBI190008

Nieuwe Rijksweg 17 te
‘s-Heerhendrikskinderen
Bibi Marconistraat 18
te Goes
Goese Dieplaan 37
te Goes

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. 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
een grondwaterbemaling ten behoeve
van een tanksanering
het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de verleende vergunningen inzien in.
www.goes.nl

