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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

6-5-2019
7-5-2019

OMG-2019-0310
OMG-2019-0192

8-5-2019
10-5-2019

OMG-2019-0323
OMG-2019-0299

Reaganlaan 16 te Goes
het vervangen van een schutting
Oostschans 58 t/m 64 te Goes	het aanpassen van de waterunits
naar landunits
Nassaulaan 41 te Goes
het plaatsen van een schutting
Scottweg 35 te Goes	het realiseren van een laaddock, een
wasplaats en verplaatsen van een
inrit

omschrijving

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

26-3-2019
A6vwye0t82a
1-5-2019
M-ACT190215
			
			
			
3-5-2019
M-ACT190209
			

26-03-2019

10740 Patijnweg Kloetinge Asfalteringswerkzaamheden Fietsstraat De Meeuw

locatie

omschrijving

Hudsonweg te Goes
Roodewijk/Langeweg/
Noorddiep/Slurfseweg en
Kattendijkseweg te
Wilhelminadorp
Anthony Fokkerstraat 28
te Goes

het starten van een bedrijf
het tijdelijk opslaan van 3350 ton
vast rundveemest

het starten van het bedrijf

Patijnweg
Kloetinge Asfalteringswerkzaamheden Fietsstraat De Meeuw van 20 mei t/m 24 mei
Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-10-2016

OMG-2016-0610

Karrelanden te Goes

01-11-2016

OMG-2016-0619

04-11-2016

OMG-2016-0622

04-11-2016

OMG-2016-0621

Omleiding 1

het bouwen van een vrijstaande
woning
Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0529

31-10-2016

OMG-2016-0560

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

31-10-2016

OMG-2016-0508

4-11-2016
4-11-2016

OMG-2016-0537
OMG-2016-0540

Beperking 1

W

omschrijving

Beperking 1

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

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
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
via info@rud-zeeland.nl
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
verleend:
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
8-5-2019
OOW-2019-289
Middelburgsestraat 6 te Goes	het plaatsen van een bouwafvalconOp 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
tainer van 28 mei tot en met 18 juni
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
2019
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon8-5-2019
OOW-2019-292
Tulpstraat 35 te Goes	het plaatsen van een afvalcontainer
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
van 8 tot 31 mei 2019
M-ACT162556.
9-5-2019
OOW-2019-277
Grote Markt 4 te Goes	het plaatsen van een hoogwerker
tussen 8 mei en 18 mei 2019
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Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
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