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AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Datum
Activiteit
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaar9schrift
mei 	
voor
indienen bijWethoudersspreekuur
burgemeester en wethouders.
inwoners
en ondernemers,
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst
www.goes.nl
de werking van hetzie
besluit
niet. Wel> Bestuur
kan een en
Organisatie
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belanghebbende die
bezwaar heeft
gemaakt, de
		
18.30
- 19.30
uur
voorzieningenrechter
van
de Rechtbank
Zeeland		
Stadskantoor
West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus
990006,
mei	
Agendacommissie,
agenda
4800 PA Breda,
verzoeken eenvoor
voorlopige
zie > indien
www.goes.nl
> Bestuur
en
voorziening te treffen,
onverwijlde
spoed,
Organisatie
> vergaderschema
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
19.30
uur
een dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
		
Stadskantoor
9Verstrekken
mei	
Raadscommissie, voor agenda
persoonsgegevens
zie >personen
www.goes.nl
> Bestuur en
In de basisregistratie
(de officiële
> vergaderschema
benaming voor deOrganisatie
Nederlandse
bevolkingsad20.00 uur
ministratie) zijn persoonsgegevens
opgenomen
		
van alle inwoners Stadskantoor
van Goes. Het gaat hierbij om

zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
huwelijk,
nationaliteit,
ouders en kinderen. Deze
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
Datum:
mei 2019
de uit de13basisregistratie
verkregen informatie.
Tijd: 19.15 uur - 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie:
Holtkampschool, voor
Goese
Polder
De gegevensverstrekking
publiekrechtelijke

AgendaGoes
Informatieavonden
tiny forest
Datum
Activiteit

10 november
Begrotingsraad voor Begroting
In de maand mei vinden
er vier
2017 zie
voorinformatieavonagenda
den plaats over de www.goes.nl
komst van de>tiny
forests
Bestuur
enin
de gemeente Goes.Organisatie
Tijdens deze> avond
willen
Vergaderschema
wij u verder informeren
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
15.00over
uur de komst van het
tiny forest en wat dit
voor de wijk en de school
Datum:
14 mei 2019
voorgeschreven.
Soms kunnen echter ook anderen
Stadskantoor
betekent.
Er zijn zowel
medewerkers van
de
Tijd:
19.15 beschikbare
uur - 21.00 uur,
inloopuit
vanaf
19.00 uur
verzoeken
gegevens
de basisregis14
november
Inloopbijeenkomst
voor
gemeente Goes, alsbelangstellenden
van het Instituut over
voor de
NatuurLocatie:
Kohnstammschool,
Goes-Oost
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouen Milieueducatie (IVN) aanwezig. Tevens heeft u
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
deze avond de mogelijkheid mee te denken over
Datum: 21 mei 2019
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
bijvoorbeeld het ontwerp en kunt u terecht met
Tijd: 19.15 uur - 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
uw vragen.
Locatie: Auris de Kring, Goes-Centrum
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur voor
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
Datum: 27 mei 2019
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
te zijn. Aanmelden is gewenst via Jiska van der
Tijd: 19.15 uur - 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
Genugten: j.vander.genugten@goes.nl
Locatie: De Wingerd, Mannee
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor
Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
om aan die instellingen geen gegevens over
zie voor agenda www.goes.nl >
Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogeu uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
lijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften gedurende 12 keer per jaar. Hierbij moet door
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
De volgende meldingen zijn binnengekomen:
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
Brasserie de Panhoeve, Arendstraat 2B te ’s Heer Arendskerke: 25-5 van 20.00 - 01.30 uur.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
ontvangt u een bevestiging.

Omgevingsvergunningen
Geen collegespreekuur
op
donderdag
10 november
Aanvragen
omgevingsvergunning

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevensaanvragen
zijn verstrekt,
danomgevingsvergunkunt u daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komtdat
in zij de volgende
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
om een
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
verning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter.
Tegen
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
een aanvraag
kan geen bezwaar
worden
gemaakt.
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.

datum
zaaknummer
Gehandicaptenparkeerplaats
ontvangst

locatie

omschrijving

02-05-2019 OMG-2019-0347
			
03-05-2019 OMG-2019-0348
			
03-05-2019 OMG-2019-0350
03-05-2019 OMG-2019-0349
04-05-2019 OMG-2019-0351

Hudsonweg perceel L18072
te Goes
‘s-Gravenpolderseweg 51
te Goes
Beethovenlaan 64 te Goes
Goese Diep Kavel F60 te Goes
Albardastraat 50 te Goes

het aanleggen van een in- en uitrit

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisactueel zijn.
Burgemeester
wethouders hebben
besloten een 11 registratie juist
29-04-2019 en
OMG-2019-0330
Frederiksstraat
hetenrenoveren
vanTwijfelt
de gevelu of uw
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
			
te Wolphaartsdijk
de afdeling Publiekszaken.
uw rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goes 74
in te Goes
29-04-2019
OMG-2019-0333
Patijnweg
het kappen vanOver
3 bomen
plichten
die tehet
maken
hebben
met bestaande
de basisregisde
buurt van ofOMG-2019-0338
aan:
01-05-2019
Abel Tasmanstraat 22
te Goes	
restylen
van een
tratie is een folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemwoning
bij de
ber 2016)
02-05-2019
OMG-2019-0345 Albert Joachimikadeopvragen
39 te Goes
hetafdeling
bouwenPubliekszaken.
van een woning

het bouwen van een woning
het plaatsen van een dakkapel
het plaatsen van een aanlegsteiger
het vervangen van de erfafscheiding

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

locatie

omschrijving

29-4-2019

OMG-2019-0177

2-5-2019
2-5-2019

OMG-2019-0187
OMG-2019-0096

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

OMG-2019-0201
OMG-2019-0195
OMG-2019-0316

Bachlaan 50 te Goes	het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
Doornbosje 7 te Goes	het bouwen van een woning
Hudsonweg 31 te Goes	het realiseren van een nieuw
bedrijfspand (New York Pizza)
Vlasmarkt 6 te Goes
het verbouwen van het gebouw
Doornbosje 12 Mannee te Goes het bouwen van een woning
Carterlaan 39 te Goes
het legaliseren van een schutting

Omgevingsvergunningen

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie
vermeldeomgevingsvergunning
datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Aanvragen
indienen
van een
schorst
de werking
het besluit
niet. Wel om
kaneen
eenomgevingsvergunbelanghebbende
Burgemeester
enbezwaarschrift
wethouders maken
bekend
dat zij van
de volgende
aanvragen
die
bezwaar
gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
ning
hebbenheeft
ontvangen:
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verschuldigd.
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Verlenging beslistermijnen
woning
Burgemeester
wethouders maken Oude
bekend
dat zij de termijn
om te beslissen
op de volgende
aanvragen
01-11-2016 enOMG-2016-0619
Boomgaard
5
het brandveilig
gebruik van
om een omgevingsvergunning met ten
zes weken hebben verlengd:
te hoogste
Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste beslisdatum
de schuur
OMG-2019-0200
Goese Dieplaan 91
het bouwen
van een woning
21-6-2019van bestaande
04-11-2016 OMG-2016-0621
Scottweg
12 te Goes
het vervangen
		
(kavel C36) te Goes
reclame

Verleende
uitgebreide
omgevingsvergunning
voor
Kuwait Petroleum
(Nederland)
B.V. kan geen
De publicatie
van ontvangen
aanvragen heeft een
informatief
karakter. Tegen
een aanvraag
Burgemeester
en wethouders
bezwaar worden
gemaakt. van Goes maken bekend dat zij voor tankstation Tango Selnisse, gelegen

te Rijksweg A58/E312 nummer 99 op verzoek een deel van de omgevingsvergunning is ingetrokken.
De
intrekking
heeft betrekking op het opslaan en afleveren van LPB. In het besluit zijn geen wijzigingen
Verleende
omgevingsvergunningen
aangebracht
tenenopzichte
van het
ontwerp.
Burgemeester
wethouders
maken
bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceHet
besluit
ligt ter inzage
vanaf 9 mei 2019 tot
en metverleend:
20 juni 2019 bij de publieksbalie van de gemeente
dure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of
gedurende
in het gemeentehuis
datum openingstijden
zaaknummer
locatie te Goes.
omschrijving
Belanghebbenden
die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit, de adviseurs die advies
verzending
uitgebracht
over het ontwerpbesluit
(belanghebbenden
die zienswijzen
hebben
oververbouwing
wijzigingen
31-10-2016hebben
OMG-2016-0529
Noorddijk
20
het realiseren
van een
die zijn aangebracht ten opzichte vantehet
ontwerpbesluit) en belanghebbenden
aan van
wie redelijkerwijs
Wolphaartsdijk
en uitbreiding
de woning
niet
kan wordenOMG-2016-0560
verweten geen zienswijzen
te hebben
hetwijzigen
ontwerpbesluit
kunnen
tot en
31-10-2016
Klein Frankrijk
7Aingediend
te Goes overhet
van de gevels
van
met 20 juni 2019 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdelingbestaand
bestuursrecht
van de rechtbank
bedrijfspand
Zeeland-West
locatie Breda,Stationsplein
team bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800 PA Breda.
31-10-2016 Brabant,
OMG-2016-0508
1 te Goes
het vervangen
van hetDe vergunningen treden op 21 juni 2019 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening
perronmeubilair
is4-11-2016
gedaan bij de voorzieningenrechter
vanDusseldorpstraat
de afdeling bestuursrecht
rechtbank
Zeeland-Westeiken
OMG-2016-0537 van
te Goes van
het de
rooien
van 4 waardevolle
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 6349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
onder nummer W-IOV190001/00211350.
(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
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
verleend:
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
30-4-2019
OOW-2019-272
Schuttershof te Goes	het plaatsen van bouwhekken van
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
6 mei tot en met 31 juli 2019
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
30-4-2019

OOW-2019-276

Vogelzangsweg 66 te Goes	het plaatsen van een container van
30 april tot en met 28 mei 2019

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
M-ACT162556.
verzending
29-4-2019

EXH-2019-254

Bierkade 7 te Goes	een exploitatievergunning voor

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen enhorecabedrijf,
ontheffingenuitbreiding terras

Burgemeester EVG-2019-221
en wethouders maken
bekend dat
zij de
volgende
en ontheffingen hebben
30-4-2019
Bleekveld,
Mythe,
Oostwal
45 vergunningen
een evenementenvergunning
voor
verleend:
			
en ‘t Beest te Goes
Uit-in-Zeeland op 18 mei 2019
30-4-2019
EXH-2018-639
Grote Markt 32 te Goes	actualiseren exploitatievergunning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijvinguitbreiding terras
horecabedrijf,
verzending
30-4-2019
EXH-2018-640
Grote Markt 36 te Goes	actualiseren exploitatievergunning
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
horecabedrijf
’s
Heer
Arendskerke
vanevenementenvergunning
1 november 2016
30-4-2019
EVG-2019-018
Centrum te Goes	een
voor
totKermis
1 november
2017
de
in Goes
van 9 t/m
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
12 november 2016
15
augustustot
2019
voorexploitatievergunning
het plaatsen van een voor
schaftkeet
30-4-2019
EXH-2019-232
Grote Kade 8 te Goes
een
B&B
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in
verband
3-5-2019
EXH-2019-254
Bierkade 7 te Goes	exploitatievergunning voor Honeymetuitbreiding
een besloten
feest
pie,
van
het terras
op
19
november
2016
3-5-2019
EVG-2019-195
Start en Finish parkeerplaats
een evenementenvergunning voor
			
Café Oranjeboom
de 24e Ronde van Goes
Door de burgemeester verleendetevergunningen
en ontheffingen
			
‘s-Heer Hendrikskinderen
op 25 mei 2019
De burgemeester
maakt bekend dat
hij de
volgende
vergunningen en
ontheffingen
heeft verleend:
3-5-2019
EVG-2019-262
Grote
Markt
te Goes	
een
evenementenvergunning
voor Concert orkest Koninklijke
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Luchtmacht
op 26 mei 2019
verzending
6-5-2019
DHW_O-2019-281 Bleekveld te Goes	ontheffing schenken zwak alco4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken
holhoudende
drankenzwak-alcoholtijdens het
houdende Uit-indranken
tijdens de Lifeevenement
Zeeland
style
op 12 november 2016
op
18 markt
mei 2019
4-11-2016 EVG-2019-217
EVG-2016-425
Keizersdijk
te Goes
eenevenementenvergunning
evenementenvergunningvoor
voor de
6-5-2019
Omgeving
Goese
Polder	een
Kerst Sing-in
op 24 december
			
te Goes
Wijkfeest
de Polderparty
op 2016,
Keizersdijk
is afgesloten tijdens
				
1de
juni
2019
dit evenement.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Tegen
een verleende
vergunning
of ontheffing
kunnenbezwaarschrift
belanghebbenden
binnen
zesburgemeester/burweken na de dag
van
verzending
(zie vermelde
datum)
een gemotiveerd
indienen
bij de
van verzending
(zie vermelde
datum) een
bezwaarschrift
bijvan
de burgemeester/burgemeester
en wethouders.
Het indienen
vangemotiveerd
een bezwaarschrift
schorst indienen
de werking
het besluit niet.
gemeester
wethouders . Het
een
bezwaarschrift
schorst de werking
besluit niet.
Wel
kan eenen
belanghebbende
dieindienen
bezwaarvan
heeft
gemaakt,
de voorzieningenrechter
vanvan
de het
Rechtbank
Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft
gemaakt,
voorzieningenrechter
vaneen
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
90006,de4800
PA Breda, verzoeken
voorlopige
Zeeland-West-Brabant,
Teamonverwijlde
Bestuursrecht,
Postbus
90006,
4800 PAbelangen,
Breda, verzoeken
eenVoor
voorlopige
voorziening
te treffen, indien
spoed,
gelet op
de betrokken
dat vereist.
een
voorziening
te treffen,
indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

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

