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AgendaGoes
Grondexploitatieovereenkomst
Datum
Activiteit
‘Wolphaartsdijk
Supermarkt’
10
november
Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Burgemeester en wethouders
maken,
op grond
www.goes.nl
> Bestuur
en
van artikel 6.24 lidOrganisatie
3 van de Wet
ruimtelijke
> Vergaderschema
ordening, bekend dat
zij op
15.00
uur13-6-2019 de grondexploitatieovereenkomst
inzake ‘Wolphaartsdijk
Stadskantoor
Supermarkt’
met Supermarkt
14
novemberzijn aangegaan
Inloopbijeenkomst
voor Bakkerij Slijterij de Koster
VOF.
Deze
overeenkomst
belangstellenden over de
heeft betrekking op de (her)ontwikkeling van de
werkzaamheden aan de nieuwe
supermarkt aan de Hoofdstraat te Wolphaartsdijk.
aansluiting op de A58
De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze
19.30 - 21.00 uur
grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 26 juni
Stadskantoor
2019 zes weken ter inzage.
17 november
Wethoudersspreekuur voor
inwoners en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Organisatie > Spreekuur
18.30 - 19.30 uur
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
Stadskantoor
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
17 november
Hamerraad en Commissie,
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
zie voor agenda www.goes.nl >
de buurt van of aan:
Bestuur en Organisatie >
- Van Hogendorplaan 7, Goes
Vergaderschema
- Rubenshof 21, Goes
19.30 uur
- Rimmelandplein 9, Goes
Stadskantoor
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenVoor evenementen zie www.goesisgoes.nl
den binnen zes weken na de dag van verzending
verkeersbesluit (24 juni 2019) een gemotiveerd
Geen
collegespreekuur
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
op
donderdag
10indienen
november
wet-houders. Het
van een bezwaarschrift
Het
collegespreekuur
van
november
komtkan
in
schorst
de werking van
het10
besluit
niet. Wel
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
vereen belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt,
vallen.
Het eerstvolgendevan
spreekuur
is donderdag
de voorzieningenrechter
de Rechtbank
Zee17
november om 18.30
uur.
land-West-Brabant,
Team
Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Gehandicaptenparkeerplaats
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
Burgemeester
en wethouders
hebben
besloten
een
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)
Omgevingsvergunningen

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Datum
Activiteit
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaar27
juni indienen
	Wethoudersspreekuur
voor
schrift
bij burgemeester en wethouders.
inwoners
en ondernemers,
Het indienen van
een bezwaarschrift
schorst
		
> Bestuur
en
de werking van zie
hetwww.goes.nl
besluit niet. Wel
kan een
Organisatie
> Spreekuur
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt, de
		
18.30 van
- 19.30
uur
voorzieningenrechter
de Rechtbank
Zeeland		
Stadskantoor
West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus
27
juni	
voor
agenda
90006,
4800 PARaadscommissie,
Breda, verzoekenzie
een
voorlopige
> www.goes.nl
> Bestuur enspoed,
voorziening te treffen,
indien onverwijlde
Organisatie
> Vergaderschema
gelet op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
19.30 is
uur
een dergelijk verzoek
griffierecht verschuldigd.
		

Stadskantoor

Verstrekken persoonsgegevens

Voor
ziepersonen
www.goesisgoes.nl
In deevenementen
basisregistratie
(de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Voorontwerp
bestemmingsplan
van alle inwoners
van Goes. Het gaat hierbij om
‘supermarkt
Wolphaartsdijk’
zowel uw adresgegevens,
als om gegevens over
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
Burgemeester
en wethouders
van Goes
maken,
gegevens worden
vaak automatisch
verstrekt
ter
aan het bepaalde
in artikel
1.3.1
aanvoldoening
overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
Besluit
ruimtelijke instellingen,
ordening en de
Inspraakverormaatschappelijke
voor
zover dat
dening,
bekend
dat met
van 27
juniDeze
2019
noodzakelijk
is voor
huningang
wettelijke
taken.
het
voorontwerpbestemmingsplan
“supermarkt
instellingen
baseren beslissingen vaak
direct op
Wolphaartsdijk”
gedurende
4 wekeninformatie.
digitaal te
de uit de basisregistratie
verkregen
raadplegen is op www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPWO08-VO99
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
en
tevens beschikbaar
via www.goes.nl/bestemdoeleinden
kunt u nietisvoorkomen;
dit is verplicht
mingsplannen.
inzien kan,
indien
voorgeschreven.Digitaal
Soms kunnen
echter
ook nodig,
anderen
ook
in het Stadskantoor.
verzoeken
beschikbare gegevens uit de basisregis-

tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouHet voorontwerp heeft betrekking op het verbouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
wen en uitbreiden van de huidige supermarkt op
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
de percelen kadastraal bekend gemeente Goes
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
sectie AD, nrs. 367, 368, 370, 371, 372, 1312 en
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
1313, plaatselijk bekend Hoofdstraat 25, 27-31,
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
33 en 33A te Wolphaartsdijk. Daarnaast maakt
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
het bestemmingsplan ook het bouwen van een
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
woning aan de Arjaan Katsmanstraat mogelijk.
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen of particulieren).
Tijdens de genoemde termijn kunnen inspraakreacties schriftelijk worden ingediend via een
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
inspraakformulier. Dit formulier is te downloaden
om aan die instellingen geen gegevens over
op www.goes.nl/bestemmingsplannen onder
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hier‘plannen ter inzage’. Voor vragen kunt u contact
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
opnemen met Martin Jonker, tel. 0113-249682 of
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
m.jonker@goes.nl.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Ontheffing
incidentele festiviteiten
ontvangt u een bevestiging.

(twaalfdagenregeling) voor het geluid

Wilt u
weten aan
wie inhet
hetActiviteitenbesluit
afgelopen jaar uwvan
Voor
bedrijven
waarbij
gegevens
zijn verstrekt,
kunt u daarvan
de
Wet milieubeheer
vandan
toepassing
is, is er een
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
mogelijkheid ontheffing te krijgen vanbij
dede
geluidsgemeente. Binnen
enkele12
weken
krijgt
u dat
overvoorschriften
gedurende
keer per
jaar.
Hierbij
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen
overmatige hinder ontstaat.
Hetvolgende
is belangrijk
dat de
gegevens in de basisDe
melding
is binnengekomen:
registratiedejuist
en actueel
zijn. Twijfelt
u of uw
Brasserie
Panhoeve,
Arendstraat
2B te
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
’s Heer Arendskerke: 6-7 van 21.00 - 00.30met
uur
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.

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum
ontvangst

zaaknummer

18-06-2019 OMG-2019-0453
			
18-06-2019 OMG-2019-0451
18-06-2019 OMG-2019-0448
			
			
20-06-2019 OMG-2019-0454
21-06-2019 OMG-2019-0455
			

locatie

omschrijving

Wissekerkseweg (kavel 28)
het bouwen van een woning
te ‘s-Heer Arendskerke
Amundsenweg 24 te Goes	het verbouwen van een bedrijfsgebouw
Westhavendijk 105, 107
het gewijzigd uitvoeren van
en 109 en Westerschans 89
4 appartementen (Westerschans
t/m 116 te Goes
fase 1b)
Simone Veilhof 33 te Goes	het vervangen van een garagedeur
Goese Dieplaan (kavel C37)
het bouwen van een woning
te Goes

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
17-6-2019
88 te Goes
het
van
een gesloten
01-11-2016 W-AOV190246/
OMG-2016-0619 Pykeswegje
Oude Boomgaard
5
hetrealiseren
brandveilig
gebruik
van
		
00218458		
bodemenergiesysteem
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
18-6-2019
Dieplaan
83 (kavel D40) het
04-11-2016 OMG-2019-0253
OMG-2016-0622 Goese
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
hetbouwen
bouwenvan
vaneen
een overkapping aan
			
te Goes
vrijstaande
de schuur woning
19-6-2019
te Goes
het
in- en uitrit
04-11-2016 OMG-2019-0398
OMG-2016-0621 Zuidvlietstraat
Scottweg 12 te28Goes
hetrealiseren
vervangenvan
vaneen
bestaande
20-6-2019
OMG-2019-0374 Beethovenlaan 80 te Goes	het
aanbouwen van een berging aan
reclame
de bestaande woning
20-6-2019
OMG-2019-0329
Goese heeft
Dieplaan
45 te Goes karakter.
het bouwen
vanaanvraag
een woning
De publicatie van
ontvangen aanvragen
een informatief
Tegen een
kan geen
21-6-2019
OMG-2019-0326
Contrabasweg 27 te Goes	het bouwen van een woning en
bezwaar worden
gemaakt.
schuur

Verleende omgevingsvergunningen

Tegen
een verleende
vergunning
kunnen
belanghebbenden
binnen van
zes weken
na de voorbereidingsprocedag van verzending
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij na toepassing
de reguliere
(zie
vermelde
datum)
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders. Het
dure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben verleend:
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Bestuursrecht,
verzending Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde
gelet op de betrokken
belangen,
dergelijk verzoek
griffierecht
31-10-2016spoed,
OMG-2016-0529
Noorddijk
20 dat vereist. Voor een
het realiseren
van eenisverbouwing
verschuldigd.
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning

31-10-2016 OMG-2016-0560
Verlenging beslistermijnen

Klein Frankrijk 7A te Goes

het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Burgemeester
wethouders maken Stationsplein
bekend dat zij1de
op de van
volgende
31-10-2016 enOMG-2016-0508
te termijn
Goes om te beslissen
het vervangen
het aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
perronmeubilair
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
				
beslisdatum
OMG-2019-0327 Grote Markt 21 te Goes het wijzigen van de gevel, realiseren
1-8-2019
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
			
van een patisserie en 2 logiesverblijven
(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
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ontvangst
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
11-6-2019
M-ACT190278
Nassaulaan 151 te Goes	het uitbreiden van een tandartsNa een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
praktijk
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
via info@rud-zeeland.nl
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
Door
de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
M-ACT162556.
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

Door burgemeester
en wethouders
verleende vergunningen enomschrijving
ontheffingen
datum
zaaknummer
locatie
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verzending
verleend:
18-6-2019
EVG-2019-353
Omgeving Frank van
een evenementenvergunning voor
			
datum
zaaknummer
			
verzending
18-6-2019
EVG-2019-346
7-11-2016
OOW-2016-403

Borsselenstraat te
de Frank van Borsselenstraat BBQ
locatieHendrikskinderen
omschrijving
‘s-Heer
op
6 juli 2019
Grote markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Raadhuisstraat 7
het plaatsen
van een
container
Culifair
& Culifiesta
van
3 t/m 5 juli
’s Heer Arendskerke
van
1
november
2016
2019
tot 1 november
2017zwak alcohol19-6-2019
DHW_O-2019-257 Parkeerterrein Sportpark
ontheffing
schenken
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
tot
12
2016
			
het Schenge te Goes	houdende drankennovember
tijdens Glorificavoorop
het
van een schaftkeet
tion
22plaatsen
juni 2019
4-11-2016 DHW_O-2019-305
AFW-2016-429 Bleekveld
Grote Kade
34Goes	
te Goes
ontheffingschenken
sluitingsuur
in alcoholiverband
20-6-2019
9 te
ontheffing
zwak
met dranken
een besloten
feest
sche
tijdens
bedrijfsevent
op21
19juni
november
op
2019 2016
20-6-2019
DHW_O-2019-303 Grote Markt te Goes	ontheffing schenken zwak alcoholDoor de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
houdende dranken tijdens Culifair /
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen
Culifiesta
van 3 heeft
t/m 5 verleend:
juli 2019
20-6-2019
EVG-2019-256
Parkeerterrein sportpark
een evenementenvergunning voor
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
			
het
Schenge te Goes
Glorification
op 22 juni 2019

verzending

4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveldkunnen
te Goes belanghebbenden
ontheffing
Tegen
een verleende
vergunning of ontheffing
binnenschenken
zes wekenzwak-alcoholna de dag
dranken
tijdens de Lifevan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrifthoudende
indienen bij
de burgemeester/burstyle
opvan
12 november
gemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst
de markt
werking
het besluit2016
niet.
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk
te Goes de voorzieningenrechter
een evenementenvergunning
voor de
Wel
kan een belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt,
van de Rechtbank
Sing-in
op 24een
december
2016,
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PAKerst
Breda,
verzoeken
voorlopige
debelangen,
Keizersdijk
afgesloten
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
datisvereist.
Voortijdens
een
dit evenement.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Tegen een
of ontheffing
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Inzage
vanverleende
verleendevergunning
vergunningen
en ontheffingen
van
verzending
(zie de
vermelde
datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bij
de burgemeester/burNa
een
afspraak met
afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700, kunt
en wethouders
. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
ugemeester
de verleende
vergunningen
inzien.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken eenwww.goes.nl
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.

