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Geen wethoudersspreekuur
AgendaGoes
tijdens de zomervakantie
Datum
Activiteit
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
Tijdens de zomervakantie
het wethouders2017 zievervalt
voor agenda
spreekuur. Het eerstvolgende
spreekuur
voor
www.goes.nl
> Bestuur
en
inwoners en ondernemers
is donderdag
Organisatie
> Vergaderschema
22 augustus om 18.30
uur.
15.00
uur
Stadskantoor
Inloopbijeenkomst voor
Standwerkerscouncours
Goes
belangstellenden
over de
werkzaamheden aan de nieuwe
Op dinsdag 6 augustus 2019 wordt het weer spekaansluiting op de A58
takel van de lach op het gebied van verkoopde19.30 - 21.00 uur
monstraties in Goes. C.a.10 standwerkers uit het
Stadskantoor
hele land strijden om de titel ‘beste standwerker
17 november
Wethoudersspreekuur voor
van Goes’. Naast het binnenhalen van de Goese
inwoners en ondernemers,
titel, is dit concours ook een officiële voorronde
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor het Nederlands Kampioenschap StandwerOrganisatie > Spreekuur
ken. Vorig jaar ging de titel naar Lydia van de Ruit
18.30 - 19.30 uur
met haar vlekkenzeep.
Stadskantoor
17 november
Hamerraad en Commissie,
Voor meer informatie kijk op www.standwerker.
zie voor agenda www.goes.nl >
com. Dus bent u op zoek naar leuks voor in of om
Bestuur en Organisatie >
het huis, kom dan naar de Grote Markt in Goes!
Vergaderschema
Om 16.00 uur reikt wethouder Derk Alssema de
19.30 uur
prijzen uit in het Stadhuis aan de Grote Markt.
Stadskantoor
14 november

Omgevingsvergunningen
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenOmgevingsvergunningen
Aanvragen
den binnenomgevingsvergunning
zes weken na de dag van verzending
Burgemeester
wethouders
maken bekend
dat zij de volgende
aanvragen
om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen
(zie vermelde en
datum)
een gemotiveerd
bezwaarAanvragen
omgevingsvergunning
aanvragen
heeft een
informatief karakter.
Tegen een aanvraag
kan geen
worden
gemaakt.
Burgemeester
enbezwaar
wethouders
maken
bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunschrift indienen
bij burgemeester
en wethouders.
ning hebben ontvangen:
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
datum
ontvangst
zaaknummer
locatie
omschrijving
de werking
van het besluit
niet. Wel kan een
23-11-2018
OMG-2018-0818
te Goes
het realiseren van een hotel in
een monumentaal pand
datum 11 t/m 19
zaaknummer
locatie
omschrijving
belanghebbende die bezwaar
heeft gemaakt, de Zusterstraat
22-07-2019
Markt 14 A te Goes
het wijzigen van reclame op de gevel
voorzieningenrechter vanOMG-2019-0535
de Rechtbank Zeeland- Groteontvangst
23-07-2019
OMG-2019-0536
Arjaan
Katsmanstraat
5 te Wolphaartsdijk
het bouwen
van een schuurwoning
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
te Goes
het bouwen van een vrijstaande
West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus
24-07-2019
OMG-2019-0539
het wijzigen van de gevelreclame
woning
90006, 4800 PA Breda, verzoeken
een voorlopige Singelstraat 3 te Goes
24-07-2019
OMG-2019-0541
Diep Kavel G81
te Goes
het
bouwen van
OMG-2016-0619
Oude
Boomgaard
5 een woning het brandveilig gebruik van
voorziening te treffen, indien
onverwijlde spoed, Goese01-11-2016
24-07-2019
OMG-2019-0540
het bouwen van 31 woningen
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voor Frans Naereboutstraat te Goes
25-07-2019
OMG-2019-0379
Dieplaan 69 (kavel
D47) te Goes Proeftuin
het plaatsen
van een steiger het bouwen van een overkapping aan
OMG-2016-0622
7 te Wilhelminadorp
een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd. Goese04-11-2016
26-07-2019
OMG-2019-0543
Westhavendijk te Goes
het vervangen van elektriciteitskabels
de schuur
28-07-2019
OMG-2019-0544
Boudewijn
BüchlaanOMG-2016-0621
1 te Kloetinge
het plaatsen
van een vlaggenmast
Verstrekken persoonsgegevens
04-11-2016
Scottweg
12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame
In de basisregistratie personen (de officiële
Na
een afspraak
met
de afdeling bevolkingsadVergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen inzien.
benaming
voor de
Nederlandse
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
ministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Aanvraag
om reguliere
omgevingsvergunning
Nederland
B.V.
bezwaar
worden gemaakt.
van alle inwoners
van Goes.
Het gaat hierbij om Duratherm
Burgemeester
en wethouders
Goes maken
zowel uw adresgegevens,
als van
om gegevens
overbekend dat zij op 24 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure
van toepassing
is, kinderen.
hebben ontvangen
van
Duratherm
Nederland B.V. De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een gesloten bodemhuwelijk, nationaliteit,
ouders en
Deze
Verleende
omgevingsvergunningen
energiesysteem.
Deze
aanvraag
ligt niet
ter inzage, maarBurgemeester
kan op verzoek
worden ingezien.
Als eendat
bezwaarschrift
wordtvan
overwogen,
moet
eerst het besluit
gegevens worden
vaak
automatisch
verstrekt
enwel
wethouders
maken bekend
zij na toepassing
de reguliere
voorbereidingsproceop
aanvraag worden afgewacht.
aandeoverheidsinstellingen
en enkele bijzondere
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Voor
nadere informatie
en het opvragen
vandat
stukken kunt u zich wenden tot mevrouw C.L.P.M. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 5993
maatschappelijke
instellingen,
voor zover
of
0115-745100.
De aanvraag
staat geregistreerd
nummer W-AOV190385/00223178.
zaaknummer
locatie
omschrijving
noodzakelijk
is voor
hun wettelijke
taken. Deze onderdatum
verzending
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
de uit de basisregistratie
verkregen informatie.
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
hebben
te Wolphaartsdijkde volgende omgevingsvergunningen
en uitbreiding van de woning
verleend:
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
bestaand bedrijfspand
datum
verzending
zaaknummer
omschrijving
voorgeschreven.
Soms kunnen
echter ook anderenlocatie
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein
1 te Goes
het vervangen van het
22-7-2019
OMG-2019-0409
het plaatsen van een schutting
verzoeken beschikbare gegevens
uit de basisregis-Populierenstraat 100 te Goes
perronmeubilair
22-7-2019
OMG-2019-0245
Vorststraat 3, OMG-2016-0537
5, 5A en 7 te Goes van het
realiseren van te
2 appartementen
boven
tratie te verstrekken. Hiervoor
kunt u geheimhou- Lange
4-11-2016
Dusseldorpstraat
Goes het rooien
vanwinkelruimte
4 waardevolle eiken
23-7-2019
OMG-2019-0258
Veerweg 48A te Wolphaartsdijk
het realiseren van een vakantiepark met 180 woningen
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
23-7-2019
OMG-2019-0338
Abel Tasmanstraat 22 te Goes
het restylen van een bestaande woning en schuur
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
25-7-2019
OMG-2019-0391
Prins Bernhardstraat 25 te Wolphaartsdijk het verhogen van het dak en het plaatsen van 2 dakkapellen
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
25-7-2019
OMG-2019-0474
Mosselbank 4 te Goes
het uitbreiden van de woning
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
25-7-2019
OMG-2019-0483
Henry Dunantstraat 31 te Wolphaartsdijk het plaatsen van een schutting
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
25-7-2019
OMG-2019-0394
Geldeloozepad 5 C te Goes
het plaatsen van 8 lichtmasten op terrein VV Goes
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
25-7-2019
OMG-2019-0418
Zusterstraat 1 te Goes
het plaatsen van gevelreclame
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
25-7-2019
OMG-2019-0379
Goese Dieplaan 69 (kavel D47) te Goes
het plaatsen van een steiger
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
26-7-2019
OMG-2019-0435
Arendstraat 21A te ‘s-Heer Arendskerke
het herbouwen van de schuur
muziekverenigingen of particulieren).
verschuldigd.

26-7-2019
OMG-2019-0454
Simone Veilhof 33 te Goes
het vervangen van een garagedeur
26-7-2019
OMG-2019-0462
Jan Wolkerslaan 45 te Kloetinge
het uitbouwen van de schuur en het verplaatsen van de poort
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
om aan die instellingen geen gegevens over
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hieru de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonVerlenging beslistermijnen
Door
de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
ontvangt u een bevestiging.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
M-ACT162556.
Geen
collegespreekuur
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Het
collegespreekuur
van 10 november komt in
verzending
zaaknummer
locatie
omschrijving	nieuwe
uiterste
(schriftelijk) een overzicht opvragen
bij de
Burgemeester DHW_V-2019-330
en wethouders maken
bekend dat zij 7detevolgende
vergunningen
ontheffingen
hebben
verband met behandeling van de begroting te verbeslisdatum
23-7-2019
Magdalenastraat
Goes	
vergunning en
drank-en
horecawet
gemeente.
weken
u dat 2019
oververleend:
vallen.
Het eerstvolgende
is donderdag
OMG-2019-0277
Albert spreekuur
Joachimikade
35 te Goes het
bouwen Binnen
van eenenkele
kantoor25 krijgt
september
voor horeca De Brass
zichten
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november om 18.30 uur.
			
pand
opslagloods
23-7-2019
EXH-2019-329
Magdalenastraat 7 te Goes	exploitatievergunning voor horecaOMG-2019-0345 Albert Joachimikade 39 te Goes

het bouwen van een woning 5 september 2019
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratieenjuist
en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
en wethouders
hebben verleende
besloten een
Door burgemeester
en wethouders
vergunningen
ontheffingen
gegevens
kloppen?
Neem
contact ophebben
met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
endan
ontheffingen
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken
verleend: van een gebruiker wonende te Goes in
plichten die te maken hebben met de basisregisde buurt van of aan:
tratie
is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
-datum
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86locatie
d.d (1 novemzaaknummer
omschrijving
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
verzending

Gehandicaptenparkeerplaats

22-7-2019
OOW-2019-420
			
23-7-2019
OOW-2019-433
			

Adenauerhof 18	het plaatsen van een keet, materiaalcontainer
te Goes	en afvalcontainers van 12 augustus tot
20 december 2019
Oostkerkestraat 24
het inrichten van een bouwplaats
te Wolphaartsdijk	van 2 september2019 t/m 23 maart 2020

datum
zaaknummer
locatie
verzending
				

omschrijving
bedrijf
De Brass
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
’s
Heer
Arendskerke
van 1
november
2016 na de dag
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
binnen
zes weken
1 november
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrifttot
indienen
bij de2017
burgemeester. Het
2-11-2016
Anjelierstraat
Goes
verlenging
12belanghebbende
november 2016
indienen
van eenOOW-2016-414
bezwaarschrift schorst
de werkingtevan
het besluit niet.
Wel kantot
een
voor
het plaatsen van eenTeam
schaftkeet
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in
verband
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
metdergelijk
een besloten
feestis griffierecht
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
verzoek
op
19
november
2016
verschuldigd.
Door de
burgemeester
verleende vergunningen
en ontheffingen
Inzage
van
verleende vergunningen
en ontheffingen
Deeen
burgemeester
maakt
bekendVergunningen
dat hij de volgende
vergunningen
en ontheffingen
heeft249
verleend:
Na
afspraak met
de afdeling
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
700, kunt
u de verleende vergunningen.

datum
verzending

zaaknummer

locatie

4-11-2016

DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes

4-11-2016

EVG-2016-425

Keizersdijk te Goes

omschrijving

www.goes.nl

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
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.

