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2017 zie voor agenda
Activiteit
www.goes.nl > Bestuur en
19 september 	Wethoudersspreekuur
voor
Organisatie > Vergaderschema
inwoners
15.00 uuren ondernemers,
zie
www.goes.nl > Bestuur en
Stadskantoor
Organisatie
> Spreekuur
14 november
Inloopbijeenkomst
voor
18.30
19.30
uur over de
belangstellenden
Stadskantoor
werkzaamheden aan de nieuwe
19 september	Debatraad, zie voor agenda
aansluiting op de A58
www.goes.nl > Bestuur en
19.30 - 21.00 uur
Organisatie > Vergaderschema
Stadskantoor
19.30 uur
17 november
Wethoudersspreekuur voor
		
Stadskantoor
inwoners en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Organisatie > Spreekuur
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor
Vergunningen
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 >
Aanvragen omgevingsvergunning
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunvoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
19.30 uur
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Stadskantoor
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
ontvangst
ontvangt u een bevestiging.
09-09-2019 OMG-2019-0653 Middelmeet 1 t/m 71 te Goes	het reconstrueren van de inrichting
Geen collegespreekuur
van de hofjes
op
donderdag OMG-2019-0651
10 november
wie in het afgelopen
jaar uw
09-09-2019
Westwal 11 te Goes Wilt u weten aan
het vervangen
van reclame
gegevens
verstrekt,
dan
daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt in
10-09-2019
OMG-2019-0657
‘s-Gravenpolderseweg
116A zijnhet
vestigen
vankunt
een uboerderijwinkel
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband
met behandeling van de begroting
			
te Goes te vergemeente.
Binnen
enkele weken
u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuurDe
is Gasperistraat
donderdag 7 te
11-09-2019
OMG-2019-0659
Goes
het plaatsen
van eenkrijgt
dakkapel
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
12-09-2019 OMG-2019-0661 ‘s-Heer Elsdorpweg 29 te Goes	het aanleggen van een in- en uitrit

Datum

bij de woning
dat de gegevens
de basisDuvensteijn te GoesHet is belangrijk
het bouwen
van een in
woning
juist
actueel zijn. Twijfelt uvan
of uw
Burgemeester
wethouders hebben
besloten een64 teregistratie
13-09-2019 en
OMG-2019-0664
Columbusweg
Goes	
hetenverbouwen/uitbreiden
het
gegevens kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
bestaande bedrijfspand
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
plichten die
te maken hebben
met249
de basisregisde
buurt
van
of
aan:
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
700, kunt
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
-u’sdeHeer
Hendrikskinderenstraat
86 d.d (1 novemaanvragen
inzien.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)

Gehandicaptenparkeerplaats
13-09-2019 OMG-2019-0663

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

9-9-2019
OMG-2019-0569 ‘s-Heer Hendrikskinderendijk het vervangen van ramen en
			
92 te Goes
kozijnen van de erker ‘s-Heer
				
Hendrikskinderendijk 92 te Goes
11-9-2019
OMG-2019-0539 Singelstraat 3 te Goes
het wijzigen van de gevelreclame
11-9-2019
OMG-2019-0529 Lange Vorststraat 80 te Goes	het plaatsen van reclame op de
gevel
11-9-2019
OMG-2019-0495 Goese Dieplaan 55 (kavel E54) het bouwen van een vrijstaande
			
te Goes
woning
12-9-2019
OMG-2019-0513 Duvensteijn 6 te Goes	het realiseren van een dakopbouw
op garage
12-9-2019
OMG-2019-0526 Duvensteijn 16 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
12-9-2019
OMG-2019-0527 Duvensteijn 5 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning

Omgevingsvergunningen

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie
vermeldeomgevingsvergunning
datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Aanvragen
indienen
van een
schorst
de werking
het besluit
niet. Wel om
kaneen
eenomgevingsvergunbelanghebbende
Burgemeester
enbezwaarschrift
wethouders maken
bekend
dat zij van
de volgende
aanvragen
die
bezwaar
gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
ning
hebbenheeft
ontvangen:
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verschuldigd.
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Verlenging beslistermijnen
woning
Burgemeester
wethouders maken Oude
bekend
dat zij de termijn
om te beslissen
op de volgende
aanvragen
01-11-2016 enOMG-2016-0619
Boomgaard
5
het brandveilig
gebruik van
om een omgevingsvergunning met ten
zes weken hebben verlengd:
te hoogste
Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
zaaknummer
locatie
omschrijving	nieuwe
uiterste
de schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen vanbeslisdatum
bestaande
OMG-2019-0508 Houtkade 9 te Goes	het bouwen van een bedrijfswoning
26 oktober 2019
reclame
OMG-2019-0451 Amundsenweg 24	het verbouwen van een bedrijfsgebouw 9 oktober 2019
		
te Goes aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
De publicatie van ontvangen

bezwaar worden gemaakt.
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)
Actualisatie
model mandaatbesluit RUD Zeeland 2019 met ingang van 1 oktober 2019
Verleende omgevingsvergunningen

De
gemeente Goes
heeft haar milieutaken
op gebied
vergunningen,
en handhaving
belegd
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zijvan
na toepassing
van toezicht
de reguliere
voorbereidingsprocebij
de Regionale
uitvoeringsdienst
Zeeland (RUD).
Om
deze taken uit te kunnen voeren heeft het college
dure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes mandaat, volmacht en machtiging verleend aan
de
directeur vanzaaknummer
de RUD Zeeland. locatie
datum
omschrijving
Het
bestuur van RUD Zeeland heeft het mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 geactualiseerd. Het nieuwe
verzending
model
mandaatbesluit
is op 1 juli 2019
vastgesteld.
wordt
integraal
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk
20 Het gewijzigde mandaatbesluit
het realiseren van
een
verbouwing
bekendgemaakt via het digitale Gemeenteblad
op Overheid.nl (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
zoeken/gemeenteblad)
en treedt in werking
op 1 oktober
31-10-2016 OMG-2016-0560
Klein Frankrijk
7A te2019.
Goes
het wijzigen van de gevels van

bestaand bedrijfspand
het vervangen van het
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen
op grond van het Besluit
perronmeubilair
algemene
regels
voor
inrichtingen
milieubeheer
hebben
ontvangen:
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Meldingen
op basis
van artikel 8.40
Wet milieubeheer
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te Goes

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ontvangst
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
20-2-2019
M-ACT190109
Singelstraat 7 te Goes	het uitbreiden van het bedrijf met een
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
feestzaal en extra hotelkamers
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
9-9-2019
M-ACT190351
Nieuwstraat te Goes	het starten van een maatschappelijk
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
restaurant met 4 logeerappartementen
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
20-8-2019
M-ACT190370
Amundsenweg 13 te Goes
het starten van het bedrijf
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
via info@rud-zeeland.nl
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
verleend:
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewondatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
verzending
M-ACT162556.
13-9-2019
OOW-2019-548
Westsingel 164 te Goes	het plaatsen van afvalcontainer van
				
10 september t/m 10 oktober 2019
Door burgemeester
en wethouders
vergunningen
en ontheffingen
13-9-2019
OOW-2019-555
Jan verleende
Willem Frisostraat
2	het
plaatsen van afvalcontainer van
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
			
te Goes
12 september 2019
t/m 1 februari
2020
verleend:
13-9-2019
OOW-2019-193
parkeerplaats Houtkade	het verlengen van de eerder verleende
			
te Goes 	vergunning voor het plaatsen van een
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
zeecontainer

verzending
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
sluitingsuur in voor
verband
12-9-2019
EVG-2019-432
Omgeving rondom de Veste eenontheffing
evenementenvergunning
met
een besloten
feest van
			
te Goes	Veste
Verlicht
Goud 2019
op 19 november
2016
3 oktober
t/m 6 oktober
2019
12-9-2019

EVG-2019-515

Negen Gemeten 7 te Goes	een evenementenvergunning voor een

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
barbecue in de straat tijdens Burendag
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen
heeft verleend:
open
28ontheffingen
september 2019

16-9-2019

DHW-O-2019-513 Singelstraat 21 te Goes	ontheffing voor het schenken zwakzaaknummer
locatie
omschrijving dranken tijdens
alcoholhoudende
Goes Couture op 27 september 2019
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende
tijdens
LifeTegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
binnendranken
zes weken
na dededag
marktbij
opde12burgemeester.
november 2016
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschriftstyle
indienen
Het
4-11-2016
Keizersdijk
te Goes
een Wel
evenementenvergunning
voor de
indienen
van eenEVG-2016-425
bezwaarschrift schorst
de werking
van het besluit niet.
kan een belanghebbende
Kerst
Sing-in op 24 december
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team2016,
de Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening
te treffen, indien
dit evenement.
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending
(zie vermelde
datum) en
eenontheffingen
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burInzage
van verleende
vergunningen
gemeester
en wethouders
. Het indienen
van een
schorst de werking
van249
het 700,
besluit
niet.
Na
een afspraak
met de afdeling
Vergunningen
en bezwaarschrift
Handhaving, telefoonnummer
(0113)
kunt
kan een belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
uWel
de verleende
vergunningen inzien.
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
www.goes.nl
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

datum
verzending

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.

