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Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
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(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
orkest gerangeerd door Thijs van Otterloo. Het orkest speelt hierin samen met de Goese Bellringers wat
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
de uitvoering nog eens extra bijzonder maakt.
Stadskantoor
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Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
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Geen collegespreekuur
op donderdag 10 november
Het collegespreekuur van 10 november komt in
verband met behandeling van de begroting te vervallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
17 november om 18.30 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
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Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Omgevingsvergunningen
(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
Aanvragen omgevingsvergunning
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunBestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
ontvangst
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
13-05-2019 OMG-2019-0376 Carterlaan 10 te Goes
het plaatsen van 18 zonnepanelen
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

14-05-2019 OMG-2019-0379 Goese Dieplaan 69 (kavel D47) het plaatsen van een steiger
			
te Goes
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
15-05-2019 OMG-2019-0386 Vogelzangsweg 66 te Goes
het bouwen van een tuinhuis
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
15-05-2019 OMG-2019-0382 Kattendijksedijk 27 te Goes
het vervangen van een asbestdak
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
15-05-2019 OMG-2019-0384 Goese Dieplaan 33 te Goes
het bouwen van een aanlegsteiger
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon15-05-2019 OMG-2019-0383 Scheldestraat 125 te Goes
het plaatsen van een schutting
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
16-05-2019 OMG-2019-0390 Nieuwe Rijksweg 45
het aanpassen van de bestaande
M-ACT162556.
			
te ‘s-Heer Arendskerke
voorgevel
16-05-2019 OMG-2019-0391 Prins Bernhardstraat 25
het verhogen van het dak en het
Door burgemeester en wethouders
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16-05-2019 OMG-2019-0387 Ringbaan West te Goes	het in standhouden
van kunstwerk
verleend:
Hoop
16-05-2019 OMG-2019-0389 Goese Diep te Goes	het bouwen van 4 appartementsdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
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verzending
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het plaatsen van een container
			
Wolphaartsdijk7
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V.V. Goes 2017
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op 19 november
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Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester
maakt bekend dat(milieu)
hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
Aanvragen
omgevingsvergunning
datum
zaaknummer
locatie locatie
omschrijving
datum
zaaknummer
omschrijving
verzending
ontvangst
4-11-2016 W-AOV190246/00218458
DHW_O-2016-438 Bleekveld
te Goes 88 te Goes ontheffing
schenken
14-5-2019
Pykeswegje
het realiseren
vanzwak-alcoholeen
houdende
dranken
tijdens de Life				
gesloten
bodemenergiesysteem
stylehet
markt
op 12 november
2016
14-3-2019
W-AOV190127/00214719 Klarinetstraat 1 te Goes	
realiseren
van een gesloten
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning
bodemenergiesysteem voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Keizersdijk
is opnemen
afgeslotenmet
tijdens
Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dandekunt
u contact
de
evenement.
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745dit
100
of via info@rud-zeeland.nl.
Tegen een omgevingsvergunningen
verleende vergunning of ontheffing
Verleende
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en (zie
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. Het indienen van
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schorst de werking van het besluit niet.
dure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Breda, verzoeken een voorlopige
datum
zaaknummer
locatie Postbus 90006, 4800 PA
omschrijving
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
verzending
dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
16-5-2019
OMG-2019-0226
Dillenburglaan 13 te Goes
het vervangen van de schutting
16-5-2019
W-AOV190140/
Goese Dieplaan 33 te Goes
het realiseren van een gesloten
Inzage van verleende
en ontheffingen
		
00215141vergunningen
bodemenergiesysteem
Na een afspraak
met de afdeling Vergunningen
enteHandhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
17-5-2019
OMG-2019-0215
Grote Markt 26
Goes
het plaatsen van
een zonnescherm
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Verlenging beslistermijnen
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-2019-0223
Singelstraat 1 te Goes
			
OMG-2019-0225
Goese Dieplaan 5
		
(kavel G79) te Goes
OMG-2019-0168
Dulciaansingel 23 te Goes

het plaatsen van gevelreclame
en het plaatsen van winkeldeur
het bouwen van een woning

1-7-2019
3-7-2019

het bouwen van een woning

27-6-2019

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

14-5-2019

OOW-2019-298

15-5-2019

STP-2019-307

Scheldestraat 96 te Goes	het tijdelijk gebruik van openbare
grond voor de opslag van grond van
25 mei t/m 27 mei 2019
Grote Markt te Goes	een standplaats voor de verkoop van
oliebollen, appelflappen, gevulde
oliebollen, churro’s, poffertjes en
wafels van 1 november t/m 30
november 2019
Voorstad 99 te Goes	het plaatsen van een afval container
van 20 mei t/m 25 mei 2019
Van der Baanstraat
het plaatsen van een hoogwerker
te Wolphaartsdijk
van 20 mei t/m 24 juni 2019

16-5-2019

OOW-2019-304

20-5-2019
OOW-2019-293
			

omschrijving

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-5-2019
EVG-2019-058
			
14-5-2019
EVG-2019-252
			

Manhuistuin Zusterstraat een evenementenvergunning voor
te Goes	Jaarlijkse Haringparty op 12 juni 2019
Westhavendijk 4
een evenementenvergunning voor
te Wilhelminadorp	jaarlijkse triathlon door CIOS op 14 juni
2019
16-5-2019
EVG-2019-264
Zwembadweg 3 te Goes
een evenementenvergunning voor
				Jeugdkamp VV Kloetinge op 15 en 16
juni 2019
16-5-2019
EVG-2019-302
Grote Markt te Goes
Evenementenvergunning
				
snuffelmarkt
17-5-2019
DHW_O-2019-313 Joseph Lunslaan,
ontheffing schenken zwak
			
schoolplein
alcoholische dranken tijdens
			
Holtkampschool te Goes Wijkfeest de Polderparty op 1
				
juni 2019
20-5-2019
EVG-2019-053
Muidenweg	een evenementenvergunning voor
			
te Wolphaartsdijk 	sportdagen Calvijn College van 24 juni
t/m 27 juni 2019
20-5-2019
EVG-2019-238
Omgeving Grote Markt	een evenementenvergunning voor
			
te Goes 	Sportclub Gehandicapten Beveland op 22
juni 2019 => gewijzigd naar 29-6-2019
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.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

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

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

