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Verstrekken persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
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Omgevingsvergunningen
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
AgendaGoes
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Aanvragen omgevingsvergunning
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
Datum
Activiteit
Burgemeester
makenvoor
bekend
dat zij de volgende
aanvragen
ombeslissingen
een omgevingsvergunning
instellingen
baseren
vaak direct op
10
november en wethouders
Begrotingsraad
Begroting
hebben ontvangen.2017
De publicatie
van ontvangen aanvragen
een informatiefverkregen
karakter. informatie.
Tegen een
de uitheeft
de basisregistratie
zie voor agenda
aanvraag kan geenwww.goes.nl
bezwaar worden
gemaakt.
> Bestuur
en
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Organisatie > Vergaderschema
zaaknummer
locatie
omschrijving
doeleinden kunt
u niet voorkomen; dit is verplicht
15.00 uur
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Stadskantoor
08-08-2019
E55
het bouwen
van een
beschikbare
gegevens
uitwoning
de basisregis14
november OMG-2019-0575
Inloopbijeenkomst Goese
voor Diep kavel verzoeken
			 belangstellenden over
te Goes
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhoude
10-08-2019
OMG-2019-0576
Westsingel 162 te Goes	het verwijderen van dragende
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
wanden en het vergoten van de
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
openingen in de dragende wanden
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
13-08-2019
OMG-2019-0586	Burgemeester Hackstraat 21
het plaatsen van een blokhut met
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Stadskantoor
te Wolphaartsdijk
afdak
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur voor
14-08-2019
OMG-2019-0587
Westwal 2 te Goes	het wijzigen van een kantoor in
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Van Doornestraat 2 te Goes
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceopvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
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Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
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gegevens
zijn verstrekt,
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kunt
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in
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Goese
11
te Goes	
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te Goes
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datum
ontvangst

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
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.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Omgevingsvergunningen
verzending
13-08-2019
OMG-2019-0557
Goese Dieplaan 11 te Goes
het plaatsen van een aanlegsteiger
Aanvragen omgevingsvergunning
13-08-2019
OMG-2019-0555
Goes aanvragen
het legaliseren
van een schutting
Burgemeester en
wethouders makenSchubertlaan
bekend dat zij41
detevolgende
om een omgevingsvergun15-08-2019
OMG-2019-0471
Van de Spiegelstraat 2 te Goes het verbouwen van het gebouw
ning hebben ontvangen:
19-08-2019

datum
ontvangst

OMG-2019-0463

zaaknummer

Dulciaansingel 1 te Goes	het bouwen van een woning en
berging
omschrijving

locatie
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te treffen,
indien aan
04-11-2016 Postbus
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het bouwen
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de schuur
verschuldigd.
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zaaknummer
locatie
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Verleende omgevingsvergunningen
verzending
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproce12-08-2019
OOW-2019-470
Couwervestraat
33 te Goes	het plaatsen van een container van
dure de volgende
omgevingsvergunningen
hebben verleend:
9 augustus tot en met 30 augustus 2019

15-08-2019
OOW-2019-476
datum
zaaknummer
			
verzending

31-10-2016

Korte Vorststraat t.h.v. nr. 7 hetomschrijving
plaatsen van een container
locatie
te Goes

op 19 augustus 2019

OMG-2016-0529

Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Door de burgemeester verleende vergunningen
en ontheffingen en uitbreiding van de woning
te Wolphaartsdijk
De
burgemeesterOMG-2016-0560
maakt bekend dat zij
de volgende
heeft
31-10-2016
Klein
Frankrijkvergunningen
7A te Goes en ontheffingen
het wijzigen van
deverleend:
gevels van
bestaand bedrijfspand
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
31-10-2016 OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te Goes
het vervangen van het
verzending
perronmeubilair
13-08-2019
EVG-2019-369
Gemeente
Goes	
evenementenvergunning
voor
4-11-2016
OMG-2016-0537
van
Dusseldorpstraat
te Goes een
het
rooien van 4 waardevolle
eiken
Zeeuwse Obstaclerun 2019 op
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
7 september 2019
13-08-2019
EXH-2018-477
Singelstraat 19 te Goes	naamswijziging exploitatievergunning
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
naar Snack 1977
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
15-08-2019
EXH-2019-436
Hudsonweg 27 te Goes	een exploitatievergunning voor
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
fastfood restaurant KFC
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
15-08-2019
EXH-2019-395
Vlasmarkt 6 te Goes	exploitatievergunning horecabedrijf
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
Codium
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
15-08-2019
DHW_V-2019-394 Vlasmarkt 6 te Goes	vergunning Drank- en Horecawet
verschuldigd.
restaurant Codium
19-08-2019
DHW_O-2019-341 Beestenmarkt 3 te Goes	ontheffing voor schenken zwak alcoholInzage aangevraagde en verleende vergunningen
houdende dranken tijdens festival
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
‘t Beest Brult op 7 september 2019
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
19-08-2019
EVG-2019-340
Beestenmarkt 3 te Goes	een evenementenvergunning voor
’t Beest Brult op 7 september 2019

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
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het invan een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewondienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team BestuursM-ACT162556.
recht, 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.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Inzage
van verleende
vergunningen
en ontheffingen
verleend:
Na
een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700,
kunt u de verleende vergunningen inzien.

datum
verzending

zaaknummer

locatie

7-11-2016

OOW-2016-403

Raadhuisstraat 7
’s Heer Arendskerke

2-11-2016

OOW-2016-414

Anjelierstraat te Goes

4-11-2016

AFW-2016-429

Grote Kade 34 te Goes

omschrijving

www.goes.nl
het plaatsen van een container
van 1 november 2016
tot 1 november 2017
verlenging tot 12 november 2016
voor het plaatsen van een schaftkeet
ontheffing sluitingsuur in verband
met een besloten feest
op 19 november 2016

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

4-11-2016

DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes

4-11-2016

EVG-2016-425

Keizersdijk te Goes

omschrijving
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.

