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€ 3,00
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Rondrit over Walcheren

€ 5,00
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tratie
is een
folder beschikbaar. Deze folder€kunt
-3-sep
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.den
(1koffiedrinken
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3,00u
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de
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ber
2016)
10-sep Rondrit door Oost-Zuid-Beveland met bezoek aan Alpaca-boerderij
€ 3,00
24-sep
1-okt
15-okt
22-okt
29-okt
5-nov
12-nov
26-nov
10-dec
17-dec

Rondje Brabantse Wal
Bezoek aan Terneuzen (ritprijs inclusief tunnel)
Bezoek aan de kleine St. Pieter in Oudenbosch
Bezoek aan kaasboerderij Schellach
Rondje Boulevard Vlissingen
Rondrit over Noord-Beveland met bezoek Colijnsplaat
Kerstmarkt Intratuin Koudekerke
Kerstmarkt Intratuin Halsteren
Kerstmarkt Intratuin Koudekerke
Kerstmarkt Intratuin Halsteren

Op de volgende data rijdt de bus voor de inwoners van Wolphaartsdijk:
Datum Bestemming
16-jul
13-aug
8-okt
19-nov

Rondje Boulevard Vlissingen (Wolphaartsdijk)
Rondrit door Oost-Zuid-Beveland met bezoek aan Alpaca-boerderij (Wolphaartsdijk)
Bezoek aan kaasboerderij Schellach (Wolphaartsdijk)
Kerstmarkt Intratuin Halsteren (Wolphaartsdijk)

Op de volgende data rijdt de bus voor de inwoners van ’s Heer Arendskerke:
Datum Bestemming
17-sep
3-dec

Rondrit langs Kattendijke, Wemeldinge en Yerseke (‘s Heer Arendskerke)
Kerstmarkt Intratuin Halsteren (‘s Heer Arendskerke)

€ 5,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00

Bijdrage
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00

Bijdrage
€ 3,00
€ 5,00

Bij de ritten wordt gezamenlijk koffie gedronken. De kosten van de koffie zijn voor eigen rekening.
Ook moet u eventuele entreekosten van musea e.d. zelf betalen. Voor meer informatie over de rondritten of om u aan te melden kunt u contact opnemen met het Vrijwilligerspunt Goes via telefoonnummer
(0113) 277 122 (tussen 9.30 en 12.30 uur) of via het e-mail adres info@vrijwilligerspuntgoes.nl.
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dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Omgevingsvergunningen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Aanvragen
omgevingsvergunning
31-10-2016
OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Burgemeester en wethouders maken te
bekend
dat zij de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunWolphaartsdijk
en uitbreiding
van de woning
ning
hebben ontvangen.
De publicatie
vanFrankrijk
ontvangen
een
informatief
karakter.
Tegen
31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein
7Aaanvragen
te Goes heeft
het
wijzigen
van de
gevels van
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
perronmeubilair
ontvangst
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
27-05-2019 OMG-2019-0408 Frans den Hollanderlaan 14
het handelen in
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

			
te Goes
strijd metbestemmingsplan
27-05-2019 OMG-2019-0409 Populierenstraat 100 te Goes
het plaatsen van een schutting
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
29-05-2019 OMG-2019-0412 Heulmeetken 9 te Goes
het bouwen van een woning
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
30-05-2019 OMG-2019-0413 J Antonides v.d. Goeskade 19
het realiseren van een in- en uitrit
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
			
te Goes
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
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
u de aanvragen inzien.
verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
verzending
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
27-5-2019
OMG-2019-0172 Eberhardtweg 1 te Goes	het bouwen van een kantoorpand
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
met loods
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon27-5-2019
OMG-2019-0003 v.d. Spiegelstraat 96, 96A
het verbouwen van 2 wasboxen naar
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
			
en 96B te Goes
2 appartementen met opslagruimte
M-ACT162556.
28-5-2019
OMG-2019-0200 Goese Dieplaan 91 (kavel C36) het bouwen van een woning
			
te Goes
Door burgemeester
en wethouders
verleende
ontheffingen
29-5-2019
OMG-2019-0242
Goese
Dieplaanvergunningen
69 (kavel D47)enhet
bouwen van een vrijstaande
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
			
te Goes
woning
verleend:
29-5-2019
OMG-2019-0224 Heulblok 4 te Goes
het realiseren van een loopbrug
31-5-2019
OMG-2019-0186 Nobelweg 4 en 4a te Goes
het uitbreiden van het pand

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending

7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
het plaatsenen
van
een container
(zie
vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift7 indienen bij burgemeester
wethouders.
Het
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
totZeeland-West-Brabant,
1 november 2017
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Team
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
tot 12tenovember
2016
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening
treffen, indien
voordergelijk
het plaatsen
vaniseen
schaftkeet
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
verzoek
griffierecht
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
verschuldigd.
met een besloten feest
op 19 november 2016
Verlenging beslistermijnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
Door
burgemeester verleende
en ontheffingen
om
eende
omgevingsvergunning
met tenvergunningen
hoogste zes weken
hebben verlengd:
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
				
beslisdatum
verzending
OMG-2019-0285
Goese Dieplaan 11 (kavel G76)
het bouwen van een woning 19-7-2019
4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol		
te Goes
houdende
dranken10-7-2019
tijdens de LifeOMG-2019-0254 van Dusseldorplocatie te Goes
het bouwen van
19
style markt op 12 november 2016
			
huurwoningen
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)
afgesloten tijdens
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing vande
deKeizersdijk
uitgebreideisvoorbereidingsevenement.
procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dedit
volgende
omgevingsvergunning
hebben verleend:
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zielocatie
vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester/burzaaknummer
omschrijving
gemeester en wethouders
. Het indienen
de werking
van het besluit
OMG-2018-0335
Geertesplein
21 en van een bezwaarschrift
het schorst
restaureren
en herbestemmen
tot niet.
Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
		
Schimmelpenninckstraat
5 tegemaakt,
Kloetingede expositieruimte
en 2 appartementen
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.
De
beschikking
is niet gewijzigd
ten opzichte
van het
ontwerp.
Met ingang
van 6-5-2019
ligt de Voor
ver- een
dergelijk
verzoek is griffierechtmet
verschuldigd.
leende
omgevingsvergunning,
de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter
inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met de afdeling VergunInzageenvan
verleende telefoonnummer
vergunningen en
ontheffingen
ningen
Handhaving,
(0113)
249 700.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda, door:
• een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
•	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

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

28-5-2019
OOW-2019-332
Lange Vorststraat 29,
het plaatsen van een
			
Papegaaistraat te Goes
schaarhoogwerker van 3 juni
				
t/m 7 juni 2019
29-5-2019
OOW-2019-325
Jan Willem Frisostraat 2 te Goes	verlenging van de eerder verleende
vergunning voor het plaatsen van
een container tot 8 juni 2019
29-5-2019
OOW-2019-190
Fluitekruidstraat 141 te Goes	verlenging van de eerder verleende
vergunning voor het plaatsen van
een container tot 21 juni 2019

datum
verzending

zaaknummer

locatie

3-6-2019
EXH-2019-182
Geldeloozepad 5B te Goes
				
3-6-2019
EVG-2019-219
Omgeving tussen Goes
			
en Rilland
				

omschrijving
exploitatievergunning voor
T.V. De Goese Maan
een evenementenvergunning
voor Jo de Roo toertocht
op 23 juni 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/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.

Verleende vergunning Drank- en Horecawet (uitgebreid)
De burgemeester maakt bekend dat zij na toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunning heeft verleend:

Zaaknummer

locatie

DHW_V-2019-183

Geldeloozepad 5B te Goes	vergunning drank- en horecawet
voor T.V. De Goese Maan

omschrijving

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 6-6-2019 ligt de verleende vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende 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.

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

datum
verzending

zaaknummer

28-5-2019

EVG-2019-213

locatie

omschrijving

Omgeving Goes Oost te Goes	een evenementenvergunning voor
Rommelroute Goes Oost op 29 juni
2019
28-5-2019
EVG-2019-131
Gardenierhof 30
een evenementenvergunning voor
			
te Wolphaartsdijk
Kindervakantiedagen
				
Wolphaartsdijk van 13
				
t/m 16 augustus 2019
29-5-2019
DHW_V-2019-259 Nieuwe Rijksweg 21,
vergunning drank- en horecawet
			
4472 AA
Cafe-Restaurant Oranjeboom
			
‘s-Heer Hendrikskinderen
29-5-2019
EXH-2019-260
Nieuwe Rijksweg 21,
exploitatievergunning
			
4472 AA
Cafe-Restaurant
			
‘s-Heer Hendrikskinderen
Oranjeboom B.V.

Tegen de verleende vergunning kan gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda, door:
• een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
•	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.
De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep
heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een
beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening 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 verleende vergunningen inzien.

www.goes.nl

