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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Ontheffing incidentele
festiviteiten
Organisatie
> Vergaderschema
(twaalfdagenregeling)
15.00 voor
uur het geluid
Stadskantoor
Voor
bedrijven waarbij
het Activiteitenbesluit
14
november
Inloopbijeenkomst
voor van
de Wet milieubeheer
van
toepassing
is,
is de
er een
belangstellenden over
mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidswerkzaamheden aan de nieuwe
voorschriften gedurende 12 keer per jaar. Hierbij
aansluiting op de A58
moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen
19.30 - 21.00 uur
overmatige hinder ontstaat.
Stadskantoor
17 november
Wethoudersspreekuur voor
De volgende melding is binnengekomen:
inwoners en ondernemers,
Brasserie de Panhoeve, Arendstraat 2B te
zie www.goes.nl > Bestuur en
’s-Heer Arendskerke: 25-10 van 20.30 - 01.30
Organisatie > Spreekuur
uur; 20-12 van 18.00 - 01.30 uur.
18.30 - 19.30 uur
Herberg de Griffioen, Oostkerkestraat 24 te
Stadskantoor
Wolphaartsdijk: 10-08 van 20.00 - 23.45 uur.
17 november
Hamerraad en Commissie,
Café The New Inn, Kreukelmarkt 1 te Goes: 25-8
zie voor agenda www.goes.nl >
van 16.00 - 01.45 uur.
Bestuur en Organisatie >
Vergaderschema
19.30 uur
Stadskantoor
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datum) een gemotiveerd bezwaarAanvragen omgevingsvergunning
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wethouders
maken
dat zij de volgende
aanvragen
om een omgevingsvergunning
ontvangen.
De publicatie
van ontvangen
Burgemeester
en wethouders
maken bekend dat zijhebben
de volgende
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en bekend
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datum
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zaaknummer
locatie
datum
zaaknummer
locatie omschrijving
omschrijving
belanghebbende
heeft gemaakt, de
05-08-2019
Lange
Vorststraat 94 te Goes
het wijzigen van de voorgevel
ontvangst
voorzieningenrechter vanOMG-2019-0561
de Rechtbank Zeeland05-08-2019
OMG-2019-0562
Boudewijnstraat
25 te ’s-Heer Arendskerke
het bouwen
31-10-2016 OMG-2016-0610
Karrelanden
te Goes van een schuur
het bouwen van een vrijstaande
West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus
06-08-2019
OMG-2019-0568
Villa-Novastraat 30 te Wolphaartsdijk
het aanpassen van de achteruitgang
woning
90006, 4800 PA Breda, verzoeken
een voorlopige
08-08-2019
OMG-2019-0569
‘s-Heer
Hendrikskinderendijk
92 te Goes
het vervangen
enbrandveilig
kozijnen van
de erker
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude Boomgaard
5 van ramen
het
gebruik
van
voorziening te treffen, indien
onverwijlde spoed,
08-08-2019
OMG-2019-0570
Verrijn Stuartweg 28 te Goes
het aanpassen van de zijgevel
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voor
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt u de aanvragen inzien.
de schuur
Verstrekken persoonsgegevens
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Verleende
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09-08-2019
Nieuwe
Goes
datum Diep 9 tezaaknummer
locatie het uitbreiden van een woning
omschrijving
noodzakelijk is voor hunOMG-2019-0470
wettelijke taken. Deze
verzending
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
Tegen
verleende vergunning
kunnen
belanghebbenden
binnen zesOMG-2016-0529
weken na de dag vanNoorddijk
verzending
gemotiveerd
bezwaarschrift
de uit een
de basisregistratie
verkregen
informatie.
31-10-2016
20(zie vermelde datum)
heteen
realiseren
van een
verbouwing
indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. Wel en
kanuitbreiding
een belanghebbende
die
te Wolphaartsdijk
van de woning
bezwaar
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het wijzigen
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van een
voorlopige
treffen, indien
is griffierecht
verschuldigd.
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voorkomen;
dit isonverwijlde
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bestaand
bedrijfspand
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31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
Ingetrokken
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geheimhou4-11-2016
OMG-2016-0537 hebben
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ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
4-11-2016
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datum
verzending
zaaknummer
locatie
omschrijving
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
08-08-2019
W-AOV190127/00214719 Klarinetstraat 1 te Goes
het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Tegen een ingetrokken vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarledenadministratie (die in beginsel voor alle
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
schrift indienen bij burgemeester en wethouders.
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
Verlenging beslistermijnen
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes
muziekverenigingen of particulieren).
verschuldigd.
weken hebben verlengd:

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
zaaknummer
locatie
om aan die instellingen geen gegevens over
OMG-2019-0438
Koepoort 2 te Goes
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Ontwerpbeschikking
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
ontvangt u een bevestiging.
volgende omgevingsvergunning te verlenen:
Geen collegespreekuur
op
donderdag 10 november
Wilt u weten
aan wie in het afgelopen jaar uw
zaaknummer
locatie		
omschrijving
gegevens zijn
verstrekt, van
dan een
kunthotel
u daarvan
Het
collegespreekuurZusterstraat
van 10 november
komt
in
OMG-2018-0818
11 t/m 19
te Goes	
het realiseren
in een
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij de
verband met behandeling van de begroting te vermonumentaal pand
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
Met ingang van 15 augustus 2019 ligt de ontwerpbeschikking,
met de daarop
betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak
Het is belangrijk dat
de gegevens
Gehandicaptenparkeerplaats
maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113)
249 700.in de basisregistratie
juist
en actueel zijn. naar
Twijfelt
u ofschrifuw
Burgemeester
en wethouderskan
hebben
besloten
een de
Over de ontwerpbeschikking
eenieder
gedurende
termijn van
terinzagelegging
keuze
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
telijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders.
de afdeling
Publiekszaken.
Over uw rechten
kenteken
van een
wonende
te Goes intijdens een
Voor het geven
vangebruiker
een mondelinge
zienswijze
hoorzitting
binnen de genoemde
periode en
plichten
die
te
maken
hebben
met
de
basisregisde
buurt
van
of
aan:
is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Vergunningen
en
tratie is eenaan
folder
Deze
kunt u
-Handhaving,
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d
(1 942.
novemtelefoonnummer (0113)
249
Belanghebbenden
wiebeschikbaar.
redelijkerwijs
kanfolder
worden
opvragen
bij
de
afdeling
Publiekszaken.
ber
2016)
verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen nietontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
omschrijving
nieuwe uiterste beslisdatum
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
het plaatsen van een vast terras
19-09-2019
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonverleend:
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

verzending
Door burgemeester
en wethouders
verleende
vergunningen
enhet
ontheffingen
06-08-2019
OOW-2019-462
Albert
Joachimikade
te Goes	
plaatsen van een steiger, schaftBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
ontheffingen
hebben
keet en toiletenvan
12 augustus
t/m
verleend:
30 september 2019
09-08-2019

datum
verzending

OOW-2019-469

zaaknummer

Vogelzangsweg 10 te Goes	het plaatsen van een container op
locatie
omschrijving
12
augustus 2019

7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraaten7 ontheffingen het plaatsen van een container
Door
de burgemeester
verleende vergunningen
’s de
Heer
Arendskerke
van 1 november
2016
De burgemeester maakt bekend dat zij
volgende
vergunningen en ontheffingen
heeft
verleend:
tot 1 november 2017
2-11-2016 zaaknummer
OOW-2016-414 locatie
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
datum
omschrijving
voor het plaatsen van een schaftkeet
verzending
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur in verband
07-08-2019 EVG-2019-348
Start en finish bij havenplateau een
evenementenvergunning
voor
met een besloten
feest
			
kanaal te Wilhelminadorp
Ganzentrek
op 7 september
2019
op 19 november
2016
09-08-2019 DHW_O-2019-423 Kreukelmarkt 1 te Goes	dranken
tijdens Goes
Kinderstad op
17 augustus 2019 ontheffing voor

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning
hebben verleend:

zaaknummer

locatie		

omschrijving

OMG-2018-0896

Evertsenstraat 100 te Goes

het brandveilig gebruiken van de school

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 15 augustus 2019 ligt de
verleende omgevingsvergunning, 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.
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 de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
het schenken van zwak alcoholische

De burgemeester
maakt bekend dat
hij de volgende
vergunningen
ontheffingen
heeft verleend:
12-08-2019
EVG-2019-422
Omgeving
Binnenstad
te Goes	en
een
evenementenvergunning
voor
Goes Kinderstad op 17 augustus
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
2019
verzending
13-08-2019 EXH-2018-477
Singelstraat 19 te Goes	naamswijziging exploitatievergun4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing
schenken
zwak-alcoholning
naar Cafetaria
Snack
1977
houdende dranken tijdens de Lifestylebinnen
markt op
november
2016
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
zes12
weken
na de dag
4-11-2016
EVG-2016-425
te Goesbezwaarschrifteen
evenementenvergunning
van
verzending (zie
vermelde datum)Keizersdijk
een gemotiveerd
indienen
bij de burgemeester.voor
Het de
Kerst
Sing-in
op 24
december 2016,
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel
kan een
belanghebbende
deZeeland-West-Brabant,
Keizersdijk is afgesloten
tijdens
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Team
dit evenement.
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
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
verschuldigd.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burgemeester
wethouders
. Het indienen
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Inzage
van en
verleende
vergunningen
en van
ontheffingen
Wel
kan
een belanghebbende
bezwaar heeft
de voorzieningenrechter
van 249
de Rechtbank
Na
een
afspraak
met de afdelingdie
Vergunningen
engemaakt,
Handhaving,
telefoonnummer (0113)
700, kunt
Teaminzien.
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
uZeeland-West-Brabant,
de verleende vergunningen
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

