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Datum
Activiteit
10 november

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Datum
Activiteit
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaar11
juli 	
voor
schrift
indienenWethoudersspreekuur
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
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
voorziening
te treffen,
indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Ride for the Roses:
kinderen
fietsen
gratis mee!
Verstrekken
persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
Op
zondag voor
15 september
komt debevolkingsadRide for the
benaming
de Nederlandse
Roses
naar Goes.
Alle kinderen onder
de twaalf
ministratie)
zijn persoonsgegevens
opgenomen
jaar
gratis*van
de 10
kilometer
fietsen.
van kunnen
alle inwoners
Goes.
Het gaat
hierbij om
Inschrijven
kan via www.ridefortheroses.nl/
zowel uw adresgegevens,
als om gegevens over
schrijf-je-in.
Daarnaast maken
huwelijk, nationaliteit,
oudersde
enkinderen
kinderen. Deze
ook
nog eens
kansvaak
op een
super leukeverstrekt
prijs.
gegevens
worden
automatisch
Bekijk
de actie van het Goese
op
aan overheidsinstellingen
enkindercollege
enkele bijzondere
www.facebook.com/gemeentegoes
enzover
doe mee!
maatschappelijke instellingen, voor
dat
*De
10 kilometer
Toekomst
Ride is powered
by
noodzakelijk
is voor
hun wettelijke
taken. Deze
Roompot
Vakanties.
instellingen
baseren beslissingen vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Ontwerp bestemmingsplan
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Organisatie‘Verzetsheldenbuurt
> Vergaderschema Goes-Oost’
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
15.00 uur
Burgemeester en wethouders
maken, op grond van artikel
3.8 van de Wet
ruimtelijke
be-kend
voorgeschreven.
Soms
kunnenordening,
echter ook
anderen
Stadskantoor
datnovember
het ontwerpbestemmingsplan
‘Verzetsheldenbuurt
Goes-Oost’beschikbare
met ingang van
11 juliuit
2019
zes
verzoeken
gegevens
de basisregis14
Inloopbijeenkomst
voor
weken ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan
is digitaal
raadplegenHiervoor
via www.ruimtelijkeplantratie te te
verstrekken.
kunt u geheimhoubelangstellenden
over de
nen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO20-ON99 en is tevens beschikbaar via www.goes.nl/
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
bestemmingsplannen.
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijke deel van de ‘Verzetsheldenbuurt’ in
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
Goes Oost en vervangt voor dit gedeelte het volgende bestemmingsplan:
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
• bestemmingsplan ‘Goes Oost’ (2013).
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur voor
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
Gedurende de genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbevoor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zie www.goes.nl > Bestuur en
stemmingsplan kenbaar gemaakt worden bij de raad van de gemeente Goes. Voor het kenbaar maken
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Organisatie > Spreekuur
van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig vooraf een
muziekverenigingen of particulieren).
18.30 - 19.30 uur
afspraak te maken met Christa van de Vate via (0113) 249 764 of c.vande.vate@goes.nl.
Stadskantoor
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
om aan die instellingen geen gegevens over
zie voor agenda www.goes.nl >
Omgevingsvergunningen
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Aanvragen omgevingsvergunning
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunnl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
ontvangt u een bevestiging.

datum
zaaknummer
Geen
collegespreekuur
ontvangst
op
donderdag OMG-2019-0476
10 november
02-07-2019

locatie

omschrijving

wie in het afgelopen
jaar uw
Contrabasweg 27 teWilt
Goesu weten aan
het aanleggen
van een uitrit
gegevens
zijnhet
verstrekt,
dan kunt
u daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt in
02-07-2019
OMG-2019-0477
Middelburgsestraat
49 te Goes	
verwijderen
van de
wand tussen
(schriftelijk) een
overzicht
opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te verkeuken
en eetkamer
enkele van
weken
krijgt u dat
vallen.
Het eerstvolgende
spreekuurOostkerkestraat
is donderdag 24 gemeente. Binnen
02-07-2019
OMG-2019-0482
het wijzigen
de indeling
vanoverhet
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
			
te Wolphaartsdijk	pand naar 4 logieskamers met
restaurant
dat de gegevens
de basisHenry DunantstraatHet
31 is belangrijk
het plaatsen
van eeninschutting
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
en wethouders hebben
besloten een
			
te Wolphaartsdijk
kloppen?
Neemvan
daneen
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
04-07-2019 OMG-2019-0485
Nieuwstraat
40 - 46gegevens
te Goes	
het bouwen
woongebouw
de afdeling Publiekszaken.
Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
met zorgappartementen
maken
hebben
de basisregisde
buurt van ofOMG-2019-0486
aan:
04-07-2019
Arendstraat 21 A plichten die tehet
slopen
van demet
schuur
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
-			
’s Heer Hendrikskinderenstraat 86ted.d
(1 novem‘s-Heer
Arendskerke
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)

Gehandicaptenparkeerplaats
03-07-2019 OMG-2019-0483

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

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

omschrijving

2-7-2019
OMG-2019-0383 Scheldestraat 125 te Goes
het legaliseren van een
				
erfafscheiding
2-7-2019
OMG-2019-0168 Dulciaansingel 23 te Goes
het bouwen van een woning
3-7-2019
OMG-2019-0351 Albardastraat 50 te Goes	het vervangen van de erfafscheiding
3-7-2019
OMG-2019-0406 Goese Dieplaan 69
het realiseren van een inrit
			
(kavel D47) te Goes
3-7-2019
OMG-2019-0405 Westsingel 132 en
het aanpassen van de pui en het
			
Middelburgsestraat 1 01
splitsen van het pand
4-7-2019
OMG-2019-0400 Houtkade 16 A te Goes
het plaatsen van de mix-installatie
4-7-2019
OMG-2019-0305 Oude Rijksweg 57
het herbouwen van de woning
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
4-7-2019
OMG-2019-0372 Goese Dieplaan 85 te Goes
het bouwen van een woning

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:

Omgevingsvergunningen
zaaknummer
locatie
omschrijving	nieuwe uiterste
Aanvragen omgevingsvergunning
beslisdatum
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunOMG-2019-0370
Lange Vorststraat 47 te Goes het wijzigen van de voorgevel
12-7-2019
ning hebben ontvangen:
Meldingen
op basis
van artikel 8.40
Wet milieubeheer
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester
ontvangst en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene
regels OMG-2016-0610
voor inrichtingen milieubeheer
31-10-2016
Karrelandenhebben
te Goesontvangen: het bouwen van een vrijstaande
woning
datum
omschrijving
01-11-2016 zaaknummer
OMG-2016-0619 locatie
Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
ontvangst
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
26-6-2019
21
het
tank aan
04-11-2016 M-ACT190302
OMG-2016-0622 Noordweegseweg
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp
hetplaatsen
bouwen van
van een
een Ad-blue
overkapping
			
in ‘s-Heer Arendskerke
van
1000 liter
de schuur
27-6-2019
het
van een
04-11-2016 M-ACT190300
OMG-2016-0621 Vlasmarkt
Scottweg 6
12inteGoes
Goes
hetstarten
vervangen
van restaurant
bestaande
reclame
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
bezwaar
worden
gemaakt.
Als aanvragen
u vragen ofheeft
opmerkingen
heeft over
ingediende
dankan
kunt
u
De publicatie
van
ontvangen
een informatief
karakter.
Tegenmeldingen,
een aanvraag
geen
contact
opnemen
de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
bezwaar
worden met
gemaakt.
via info@rud-zeeland.nl

Verleende omgevingsvergunningen
Door
burgemeester
en wethouders
en van
ontheffingen
Burgemeester
en wethouders
makenverleende
bekend datvergunningen
zij na toepassing
de reguliere voorbereidingsproceBurgemeester
en wethouders
maken bekendhebben
dat zij de
volgende vergunningen en ontheffingen hebben
dure de volgende
omgevingsvergunningen
verleend:
verleend:

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
datum
locatie
omschrijving
verzending zaaknummer
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
2-7-2019
OOW-2019-381
Franz
Etzellaan 22 te Goes	het
vanvan
eendecontainer
te Wolphaartsdijk
en plaatsen
uitbreiding
woning van
8het
meiwijzigen
t/m 5 juli
2019
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
van
de gevels van
2-7-2019
OOW-2019-396
Marconistraat 1 te Goes	het
plaatsen
van een bbq en een
bestaand
bedrijfspand
toilet
op 7 juli 2019
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen
van het
2-7-2019
OOW-2019-380
Parkeerplaats Westsingel/
het
plaatsen van een puincontainer
perronmeubilair
			
86 te Goes te Goes en
pallets
3 t/m 5 juli 2019
4-11-2016
OMG-2016-0537 Zwakestraat
van Dusseldorpstraat
hetdrie
rooien
vanvan
4 waardevolle
eiken
4-7-2019
OOW-2019-405
Spinellihof 56 te Goes	het plaatsen van een container en
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

materiaal (stenen) tot en met 8 juli
2019
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
4-7-2019
OOW-2019-404
Kamperfoeliestraat 89-119
het plaatsen van een keetwagen en
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
			
te Goes
een toiletunit van 3 juli t/m
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
				
1 oktober 2019
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
4-7-2019
UIS-2019-333
Grote Markt 2 te Goes	het plaatsen van uitstallingen op de
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
openbare weg
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
8-7-2019
OOW-2019-415
Piet Heinstraat en
het plaatsen van Telewash systeem
verschuldigd.
			
M.A. de Ruijterlaan te Goes
op 22 juli en 23 juli 2019
8-7-2019
STP-2019-390
plein voor De Griffioen
het houden van een zomer markt
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
			
Oostkerkestraat 24 te
op de woensdag in juli en augustus
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
			
Wolphaartsdijk
2019
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonverzending
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
2-7-2019
EVG-2019-323
Omgeving Herberg de
het houden van een zomerjaarmarkt
M-ACT162556.
			
Griffioen te Wolphaartsdijk
en snuffelmarkt op 26 juli 2019
2-7-2019
EVG-2019-347
Omgeving buurthuis De Pit,
een evenementenvergunning voor
Door burgemeester en wethouders
verleende
enKindervakantieweek
ontheffingen
			
Appelstraat
2Avergunningen
te Goes	
Goes-Zuid van
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
12 t/m 16 augustus
2019 hebben
verleend:
4-7-2019
DHW_V-2018-658 Dam 1C te Goes	wijziging vergunning drank- en
horecawet, plaatsen tijdelijk terras
datum
zaaknummer
locatie Herberg de Griffioen een
omschrijving
4-7-2019
EVG-2019-315
Omgeving
evenementenvergunning voor
verzending
			
te Wolphaartsdijk
Kick II te Wolphaartsdijk op
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
hetaugustus
plaatsen2019
van een container
				
10
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
4-7-2019
EXH-2018-655
Dam 1C te Goes	wijziging exploitatievergunning
tot 1 november
2017tijdelijk terras
uitbreiding,
plaatsen
2-11-2016 DHW_O-2019-280
OOW-2016-414 Nieuweweg/Nieuwe
Anjelierstraat te Goes
verlengingschenken
tot 12 november
2016
8-7-2019
Rijksweg ontheffing
zwak-alcoholvoor het plaatsen
een schaftkeet
			
21 te ‘s-Heer Hendrikskinderen	houdende
drankenvan
tijdens
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur
in verband
Oranjefestival
op 13 juli 2019
met een besloten
feest
8-7-2019
DHW_O-2019-243 Kunstwei, De Perponcherontheffing
schenken
zwak alcohol
op 19 november
2016
			
polderweg 1 te Wolphaartsdijk	houdende
dranken
tijdens FunFest
present Puur Natuur op 13 juli 2019
Door de burgemeester
verleendeKunstwei,
vergunningen
en ontheffingen
8-7-2019
EVG-2019-242
De Perponchereen evenementenvergunning voor
De burgemeester maakt bekend dat
hij de volgende
vergunningen en
ontheffingen
heeft
			
polderweg
1 te Wolphaartsdijk	
FunFest
present..
Puurverleend:
Natuur op
				
13 juli 2019
datum
zaaknummer
locatieRijksweg
omschrijving
8-7-2019
EVG-2019-279
Nieuwe
een
evenementenvergunning voor
verzending
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
Oranjefestival op 13 juli 2019
4-11-2016 EVG-2019-377
DHW_O-2016-438 Bocht
Bleekveld
te Goes4,
ontheffing
schenken zwak-alcohol8-7-2019
van Guinea
een
evenementenvergunning
voor
houdende
tijdens
de Life			
4461BC Goes	La
Fiësta el dranken
Patio op 18
augustus
style markt op 12 november 2016
2019
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerstbinnen
Sing-inzes
opweken
24 december
2016,
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
na de dag
Keizersdijk
is burgemeester.
afgesloten tijdens
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschriftde
indienen
bij de
Het
dit evenement.
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
Tegen een verleende
of ontheffing
kunnen belanghebbenden
binnen zes te
weken
naindien
de dag
Bestuursrecht,
Postbusvergunning
90006, 4800
PA Breda, verzoeken
een voorlopige voorziening
treffen,
van verzending
(ziegelet
vermelde
datum) eenbelangen,
gemotiveerd
bezwaarschrift
de burgemeester/buronverwijlde
spoed,
op de betrokken
dat vereist.
Voor eenindienen
dergelijkbij
verzoek
is griffierecht
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
verschuldigd.
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
Inzage
van verleende vergunningen
en ontheffingen
voorziening
te treffen,
onverwijlde
spoed,
op de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
een
Na
een afspraak
met de indien
afdeling
Vergunningen
en gelet
Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700,
kunt
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
udergelijk
de verleende
vergunningen
inzien.

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

