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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
Spreekuur wethouders
vervalt
2017 zie
voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Het wethoudersspreekuur
op donderdag
30 mei
Organisatie
> Vergaderschema
vervalt. Het eerstvolgende
spreekuur is op donder15.00 uur
dag 6 juni.
Stadskantoor

14 november

Inloopbijeenkomst voor
belangstellenden over de
Werkzaamheden Voorstad
werkzaamheden aan de nieuwe
aansluiting op de A58
In juni en juli vinden er rioleringswerkzaamheden
19.30 - 21.00 uur
en asfaltwerkzaamheden plaats aan de Voorstad.
Stadskantoor
Om ervoor te zorgen dat de weg zolang mogelijk
17 november
Wethoudersspreekuur voor
bereikbaar blijft, worden de werkzaamheden in
inwoners en ondernemers,
drie fases uitgevoerd.
zie www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Spreekuur
Fase 1: Waterleiding en elektriciteitskabels,
18.30 - 19.30 uur
3 juni t/m 5 juli
Stadskantoor
In de Voorstad, tussen de kruising met de Zon17 november
Hamerraad en Commissie,
nebloemstraat en de Oostsingel, worden de
zie voor agenda www.goes.nl >
waterleiding en elektriciteitskabels vervangen
Bestuur en Organisatie >
door nutsbedrijven. Het gedeelte tussen de twee
Vergaderschema
kruisingen wordt afgesloten voor verkeer.
19.30 uur
Stadskantoor

Fase 2: Rioleringswerkzaamheden,
17 juni t/m 5 juli
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
In de Voorstad, worden tussen de kruising met de
Van de Spiegelstraat en de Zonnebloemstraat de

Geen
collegespreekuur
huisaansluitingen van het riool vervangen. Het
op
donderdag
10 deel
november
gaat alleen om het
van de huisaansluiting op

Het collegespreekuur van 10 november komt in
verband met behandeling van de begroting te vervallen.
Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
Omgevingsvergunningen
17 november om 18.30 uur.

Gemeentelijke
diensten kunnen
gesloten
en gewijTegen dit verkeersbesluit
belanghebbenzigde
ophaaldagen
Hemelvaart
en Pinksteren
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de betrokken en
belangen,
dat vereist. Voor
De
ophaaldag
is vrijdag 31
mei.
eengewijzigde
dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
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verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
gemeentegrond. De straat wordt hiervoor afgeslocurator of advocaat die een dagvaarding aan uw
ten en opengebroken.
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
Fase 3: Asfaltwerkzaamheden,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
8 juli t/m 19 juli
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
In de Voorstad, vanaf de kruising van de Van
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
de Spiegelstraat tot de Oostsingel wordt het
muziekverenigingen of particulieren).
wegdek voorzien van nieuw asfalt en voeren wij
aanverwante werkzaamheden uit. Bovenstaande
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
planning is onder voorbehoud van weersomstanom aan die instellingen geen gegevens over
digheden.
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Omleidingen
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
De omleidingen worden door middel van borden
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
aangegeven. Zodra onze aannemer aan de slag
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
gaat, in fase 2 en 3, zijn ook verkeersregelaars
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
aanwezig. In de wijk Goes Oost, wordt in bepaalde
ontvangt u een bevestiging.
straten het eenrichtingsverkeer opgeheven en de
paaltjes tijdelijk weggehaald.
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.

Aanvragen omgevingsvergunning
Het is belangrijk
datom
de gegevens
in de basisGehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
aanvragen
een omgevingsvergunregistratieheeft
juist en
zijn. Twijfelt
of uw
Burgemeester
en wethouders
hebben besloten
een aanvragen
ning hebben ontvangen.
De publicatie
van ontvangen
eenactueel
informatief
karakter.u Tegen
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
plichten die teomschrijving
maken hebben met de basisregisde
buurt van ofzaaknummer
aan:
datum
locatie
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
-ontvangst
’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemopvragen bij de
Publiekszaken.
ber 2016)
20-05-2019
OMG-2019-0397 Stationsplein 21 te Goes	
hetafdeling
aanpassen
van het bestaande
20-05-2019

OMG-2019-0399

20-05-2019

OMG-2019-0400

20-05-2019
21-05-2019

OMG-2019-0398
OMG-2019-0402

22-05-2019
22-05-2019
23-05-2019
26-05-2019

OMG-2019-0404
OMG-2019-0405
OMG-2019-0406
OMG-2019-0407

kantoorpand
Karremansweidjes 1 te Goes	het plaatsen van een nieuwe schuifpui in de zijgevel
Houtkade 16 A te Goes	het verplaatsen van MegaMix
installatie naar Houtkade Goes
Zuidvlietstraat 28 te Goes
het realiseren van een in en uitrit
Stationspark 29 te Goes	het aanleggen van een
glasvezelkabel
Goese Diep Kavel C37 te Goes het plaatsen van een steiger
Westsingel 132 te Goes
het aanpassen van de pui
Goese Diep Kavel D47 te Goes het realiseren van een inrit
Goese Dieplaan 40 te Goes	het plaatsen van een garage aan
woning

Omgevingsvergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
uAanvragen
de aanvragen
inzien.
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunVerleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
ning hebben
ontvangen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
de volgendezaaknummer
omgevingsvergunningen
datum
locatiehebben verleend:
omschrijving

ontvangst
datum
omschrijving
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0610 locatie
Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
verzending
woning
20-5-2019
het
van
de woning
01-11-2016 OMG-2019-0260
OMG-2016-0619 ‘s-Gravenpolderseweg
Oude Boomgaard 5 86
hetuitbreiden
brandveilig
gebruik
van
			
teteGoes
Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
20-5-2019
Dieplaan
37 te Goes
het
vaneen
eenoverkapping
gesloten
04-11-2016 W-AOV190167/
OMG-2016-0622 Goese
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
hetrealiseren
bouwen van
aan
		
00216237		
bodemenergiesysteem
de schuur
22-5-2019
het
inrit
04-11-2016 OMG-2019-0233
OMG-2016-0621 Koningin
ScottwegJulianastraat
12 te Goes 11
hetrealiseren
vervangenvan
vaneen
bestaande
			
te Kloetinge
reclame
22-5-2019
OMG-2019-0232 Goese Dieplaan 93 te Goes
het bouwen van een aanlegsteiger
23-5-2019
OMG-2019-0140
Wissekerkseweg
4C
het bouwen
vanaanvraag
een
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft een informatief
karakter.
Tegen een
kan geen
			
te ‘s-Heer Arendskerke
levensloopbestendige woning
bezwaar worden gemaakt.
23-5-2019
OMG-2019-0262 Zuidvlietstraat 28 te Goes
het verlengen van de huidige
				
schutting
Verleende omgevingsvergunningen
24-5-2019
Voorstad
11b
en 11c van
het de
realiseren
van
4 appartementen
Burgemeester OMG-2019-0275
en wethouders maken
bekend11,
dat11a,
zij na
toepassing
reguliere
voorbereidingsproce			
te Goes hebben verleend:
in voormalig winkelpand
dure de volgende omgevingsvergunningen
Tegen
een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
(zie
vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
verzending
indienen
van eenOMG-2016-0529
bezwaarschrift schorst
de werking
Wel kan een
belanghebbende
31-10-2016
Noorddijk
20 van het besluit niet.
het realiseren
van
een verbouwing
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Team
te Wolphaartsdijk
enZeeland-West-Brabant,
uitbreiding van de woning
Bestuursrecht,
90006, 4800Klein
PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
31-10-2016 Postbus
OMG-2016-0560
Frankrijk
7A te Goes
het wijzigen
van de
gevels van
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk
verzoek is griffierecht
bestaand
bedrijfspand
verschuldigd.
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het

perronmeubilair
Door
burgemeester
en wethoudersvan
verleende
vergunningen
en ontheffingen
4-11-2016
OMG-2016-0537
Dusseldorpstraat
te Goes
het rooien van 4 waardevolle eiken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
verleend:

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
verzending
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
21-5-2019
OOW-2019-314
Nieuwstraat 7 t/m 13 te Goes	het plaatsen van een steiger van
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
20 mei t/m 7 juni 2019
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
21-5-2019
OOW-2019-325
Jan Willem Frisostraat 2 te Goes	het plaatsen van een container van
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
24 mei tot 1 juni 2019
verschuldigd.
21-5-2019

OOW-2019-306

Bleekveld 9 te Goes	het plaatsen van een stretchtent en
springkussen op 21 juni 2019
21-5-2019
OOW-2019-324
Leliestraat 67 te Goes	het plaatsen van een container en
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
opstelplaats voor betonauto van 27
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
mei t/m 21 juni 2019
21-5-2019
OOW-2019-296
Bocht van Guinea te Goes	het plaatsen van een bouwkeet en
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
				
een dixi toilet van 3 t/m 16 juni 2019
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
22-5-2019
OOW-2017-419
Korte Kerkstraat 3 te Goes	het plaatsen van tafels en stoelen op
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
de openbare weg van 1 april tot 20
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonseptember 2019
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

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

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester zaaknummer
en wethouders maken
bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
datum
locatie
omschrijving
verleend:
verzending
24-5-2019

EXH-2019-275

Lijnbaan 9 te Goes	een exploitatievergunning voor
omschrijving
Stationshuiskamer
ontheffing schenken zwak alcohol
7-11-2016
OOW-2016-403 de
Raadhuisstraat
het plaatsen
van een
			
Zusterstraat te7Goes
tijdens
Haringparty
opcontainer
19 juni 2019
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
27-5-2019
EXH-2019-148
Grote Markt 2, 4461AJ Goes	exploitatievergunning horecabedrijf
tot 1 november 2017
Vini
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging dranktot 12 november
2016
27-5-2019
DHW_V-2019-149 Grote Markt 2 te Goes	vergunning
en horecawet
voor het plaatsen van een schaftkeet
Vini
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
met binnen
een besloten
feest na de dag
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
zes weken
op
19
november
2016
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur-

datum
zaaknummer
locatie
verzending
24-5-2019
DHW_O-2019-326 Manhuistuin aan

gemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Door
deeen
burgemeester
verleende
vergunningen
en ontheffingen
Wel
kan
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter van de Rechtbank
De burgemeester maakt
bekend
dat hij de volgende
vergunningen
enBreda,
ontheffingen
heeft
verleend:
Zeeland-West-Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800 PA
verzoeken
een
voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
datum verzoekzaaknummer
locatie
omschrijving
dergelijk
is griffierecht verschuldigd.

verzending
4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld
te Goes
Inzage
van verleende
vergunningen
en ontheffingen

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken
tijdens
dekunt
LifeNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113) 249
700,
style markt op 12 november 2016
u de verleende vergunningen inzien.
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.
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.

