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Datum
Activiteit
10 november

Goes
in op het klimaat
Helga van Leur, komt
u ook?
Tegenzoomt
dit verkeersbesluit
kunnenmet
belanghebbenOmgevingsvergunningen
den binnen zes weken na de dag van verzending
Op
september
organiseert
de gemeente
Goes
(zie25
vermelde
datum)
een gemotiveerd
bezwaarAanvragen omgevingsvergunning
een
inspirerende
klimaatavond
in theater
de
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunschrift
indienen bij
burgemeester
en wethouders.
Mythe.
Helga van
oud-weervrouw
van RTL,
ning hebben ontvangen:
Het indienen
van Leur,
een bezwaarschrift
schorst
legt
uit hoe het
verandert
en waarom
de werking
vanklimaat
het besluit
niet. Wel
kan een
dit
gebeurt. Samendie
denken
we heeft
na over
welke de
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
belanghebbende
bezwaar
gemaakt,
maatregelen
we kunnen
nemen
om natte Zeelandvoeten
ontvangst
voorzieningenrechter
van
de Rechtbank
te
voorkomen. Team Bestuursrecht, Postbus
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
West-Brabant,
woning
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Klimaatmarkt
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
Na
hetop
programma
in de
zaal is erdat
in de
foyer Voor
een
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
gelet
de betrokken
belangen,
vereist.
klimaatmarkt.
Hier is allerlei
informatie
te vinden
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
een dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
over o.a. het isoleren van huizen en het vergroede schuur
nen
van tuinen.
Ook voor kinderen vanaf 11 jaar
Verstrekken
persoonsgegevens
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
is
avond leuk en leerzaam!
reclame
Indeze
de basisregistratie
personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadAanmelden
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
ministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
De
begint om
20.00
uur.
bezwaar worden gemaakt.
vanavond
alle inwoners
van
Goes.
HetAanmelden
gaat hierbijisom
gratis
via goes.nl/klimaatavond,
hierover
vindt
zowelen
uwkan
adresgegevens,
als om gegevens
uhuwelijk,
meer informatie
over het
evenement
nationaliteit,
ouders
en kinderen. Deze
Verleende omgevingsvergunningen
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceGeen
wethoudersspreekuur
tijdens de zomervakantie
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
dure de
volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Het
is weer kermis
Goes!
Tijdens
vervalt hetlocatie
wethoudersspreekuur. Het eerstvolgende
spreekuur voor inwoners
datum de zomervakantie
zaaknummer
omschrijving
noodzakelijk
is voor in
hun
wettelijke taken. Deze
en
ondernemers is donderdag 22 augustus om 18.30 uur.
verzending
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
Van
vrijdag
9 augustus totverkregen
en met donderdag
15
de uit
de basisregistratie
informatie.
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
augustus is het weer kermis in Goes. De kermis
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
vindt
plaats op de Grote Markt,
in de Zusterstraat,
Verplaatsing
op zaterdag
10 augustus
dinsdag 13
2019
naar Oostwal
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
31-10-2016 weekmarkten
OMG-2016-0560
Klein Frankrijk
7A teenGoes
het augustus
wijzigen van
de gevels
van
de
Korte Kerkstraat,
de Singelstraat
de
doeleinden
kunt u niet
voorkomen;(rondom
dit is verplicht
bestaand bedrijfspand
kerken)
en op parkeerterrein
Koepoort.
De kermis
verband met de
kermis op de GroteStationsplein
Markt in Goes1 worden
op zaterdag
voorgeschreven.
Soms kunnen
echter ook
anderen In
31-10-2016
OMG-2016-0508
te Goes de weekmarkten
het vervangen
van het
is
geopend beschikbare
van 12.00 uur
tot 00.00
met
10 augustus en dinsdag 13 augustus 2019 verplaatst naar de Oostwalperronmeubilair
in Goes.
verzoeken
gegevens
uituur,
de basisregisuitzondering
van vrijdag
9 augustus
uur
tratie te verstrekken.
Hiervoor
kunt u(15.00
geheimhou4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
tot 00.00 uur), zaterdag 10 augustus (10.00 uur
In verband met de zaterdagmarkt is het parkeerterrein Oostwal vanaf vrijdag 9 augustus 2019
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
tot 00.00 uur) en zondag 11 augustus (13.00 uur
18.00 uur tot zaterdag 10 augustus 2019 18.00 uur slechts gedeeltelijk toegankelijk. Parkeerterrein
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
tot 00.00 uur). Op woensdag 14 augustus wordt er
Agnietenhof blijft bereikbaar.
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
een vuurwerkshow gehouden.
In verband met de dinsdagmarkt
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
•	zijn de parkeervakken van het parkeerterrein Oostwal niet toegankelijk voor autoverkeer, vanaf
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
In verband met de kermis worden de weekmaandag 12 augustus 2019 18.00 uur tot dinsdag 13 augustus 2019 18.00 uur.
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
markten op zaterdag 10 augustus en dinsdag 13
•	kan het bevoorraden van de bedrijven aan de Oostwal niet via het parkeerterrein plaatsvinden;
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
augustus verplaatst naar de Oostwal in Goes. Het
•	kan de in-/uitrit van parkeerterrein Agnietenhof niet worden gebruikt,
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
parkeerterrein Oostwal is hierdoor slechts gedeelmuziekverenigingen of particulieren).
verschuldigd.

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Hoe ervaart u de www.goes.nl
veiligheid en> leefbaarheid
Bestuur en
in uw buurt?
Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
Mogelijk ontvangt Stadskantoor
u binnenkort per post een
uitnodiging
Research om de vragenlijst
14
novembervan I&O
Inloopbijeenkomst
voor
van de Veiligheidsmonitor
in te vullen.
Ditde
is
belangstellenden
over
een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid,
werkzaamheden aan de nieuwe
buurtproblemen en het optreden van gemeente
aansluiting op de A58
en politie bij u in de buurt. Door uw mening te
19.30 - 21.00 uur
geven, ontstaat een goed beeld van de veiligheidsStadskantoor
situatie in onze gemeente en kunnen we ons
17 november
Wethoudersspreekuur voor
veiligheidsbeleid beter afstemmen op uw wensen
inwoners en ondernemers,
en ervaringen. In onze gemeente zijn zo’n 600
zie www.goes.nl > Bestuur en
willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek
Organisatie > Spreekuur
geselecteerd. Het invullen van de vragenlijst kan
18.30 - 19.30 uur
via internet of schriftelijk. Dank voor uw medetelijk toegankelijk. Parkeerterrein Agnietenhof
Stadskantoor
werking alvast!
blijft bereikbaar.
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 >
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
Omgevingsvergunningen
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
Aanvragen omgevingsvergunning
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunopvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
ontvangt u een bevestiging.

Geen
datumcollegespreekuur
zaaknummer
op
donderdag 10 november
ontvangst

locatie

omschrijving

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens
zijnhet
verstrekt,
dan
kunt
u daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt
in
22-7-2019
OMG-2019-0529
Lange
Vorststraat
80
te Goes	
plaatsen
van
reclame
op de
(schriftelijk) een
overzicht
opvragen
bij de
verband met behandeling van de begroting te vergevel
gemeente. Binnen
enkele van
weken
u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuurProeftuin
is donderdag
29-07-2019
OMG-2019-0549
te Wilhelminadorp
het bouwen
eenkrijgt
2^1 kapwoning
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
29-07-2019 OMG-2019-0547 Steenenwei 10 te Goes
het vervangen van de gevelbekleding
01-08-2019 OMG-2019-0554 Goese Dieplaan kavel G78
het bouwen van een woning
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
			
te Goes
registratie juist
actueel van
zijn.een
Twijfelt
u of uw
Burgemeester
wethouders hebben
besloten een
01-08-2019 en
OMG-2019-0555
Schubertlaan
41 te Goes
hetenplaatsen
schutting
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
04-08-2019 OMG-2019-0557 Goese Dieplaan 11 te Goes
het plaatsen van een aanlegsteiger
deGoes
afdeling Publiekszaken.
Over
rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goes
in 11 te
04-08-2019
OMG-2019-0556
Goese
Dieplaan
het bouwen van
eenuw
vrijstaande
plichten die te maken hebben met de basisregisde
buurt van of aan:
schuur
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemopvragentelefoonnummer
bij de afdeling Publiekszaken.
ber
2016)
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving,
(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:

De parkeerplaatsen op het gedeelte van de Heernisseweg tussen de Oostsingel en de Anjelierstraat worden tijdens de weekmarkt aangewezen als gehandicaptenparkeerplaatsen.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

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

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Verlenging beslistermijnen
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
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
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
M-ACT162556.
				
beslisdatum
OMG-2019-0134

zaaknummer

locatie

29-7-2019
W-AOV190319/
Contrabasweg 39 te Goes
		
00220786		
30-7-2019
OMG-2019-0503 Klaphekkeweg 138 te Goes
31-7-2019
OMG-2019-0455 Goese Dieplaan 89 te Goes
2-8-2019
OMG-2019-0453 Wissekerkseweg 4B
			
te ‘s-Heer Arendskerke

omschrijving
het realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
het plaatsen van een woonwagen
het bouwen van een woning
het bouwen van een woning

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(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
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.

het bouwen van een woning

16-9-2019

Burgemeester
en wethouders
makenverleende
bekend datvergunningen
zij de volgendeen
vergunningen
en ontheffingen hebben
Door
burgemeester
en wethouders
ontheffingen
verleend:
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

datum
zaaknummer
verzending
datum
zaaknummer
7-11-2016
OOW-2016-403
verzending

locatie

omschrijving

omschrijving
het plaatsen van een container
vanstandplaatsvergunning
1 november 2016
5-8-2019
STP-2019-451
een
voor het
tot 1 november
2017
			
Kerkstraat te Goes	uitdelen
van promotiemateriaal
en
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot op
12 23
november
proefmonsters
augustus2016
2019
voor het plaatsen van een schaftkeet
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen ontheffing sluitingsuur in verband
met een besloten
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen
heeftfeest
verleend:
op 19 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
verzending
De burgemeester
maakt bekend dat
hij de volgende24
vergunningen en
ontheffingen
heefthet
verleend:
1-8-2019
DHW_O-2019-448
Oostkerkestraat
een
ontheffing voor
schenken
			

datum
verzending

Albert Joachimkade 39B te Goes

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

datum
verzending

zaaknummer

locatie
Raadhuisstraat 7
’s Heer
Arendskerke
hoek
Grote
Markt - Lange

te Wolphaartsdijk	van zwak alcoholische dranken
locatie
omschrijving
tijdens
Kick II op 10 augustus 2019

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 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.
www.goes.nl

