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Vaststelling bestemmingsplan “Piet Hein-kavel” enopvragen
hogere grenswaarden

Piet Hein-kavel

Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Piet Hein-kavel” op 19 september 2019 heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het bouwen van een appartementencomplex met commerciële
ruimtes op de zgn. Piet Hein-kavel, gelegen tussen de Piet Heinstraat, M.H. Trompstraat en M.A. de Ruijterlaan.
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 3 oktober 2019 gedurende
6 weken ter inzage. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGC18-VG en is tevens beschikbaar via
www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Tevens is, tegelijk met het bestemmingsplan, een hogere waarde voor de geluidsbelasting, als bedoeld
in de Wet geluidhinder, voor dit complex vastgesteld, daar uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op de Piet Heinstraat, M.A. de Ruijterlaan
en de Wulfaertstraat wordt overschreden.
Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden
ingesteld door een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening,
zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.
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vergunningen114
inzien.
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‘s-Gravenpolderseweg
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www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 2 oktober 2019
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Met ingang van 2 oktober 2019 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken,
gedurende zes weken ter inzage. Voor inzage kunt u een telefonische afspraak maken met de afdeling
Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700.
Over de ontwerpbeschikking kan eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze schriftelijk
of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het
geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer (0113) 249 942. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat
zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk
worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

10-07-2019 M-ACT190352

locatie

omschrijving
het uitbreiden van de machinelijn van het
bedrijf
het in beeld brengen van de huidige
situatie van het bedrijf
het starten van een snackbar

16-9-2019

M-ACT190406

Nijverheidsstraat 20
te ‘s-Heer Arendskerke
Diazweg 6 te Goes

17-9-2019

M-ACT190408

Kreukelmarkt 14 te Goes

datum
zaaknummer
verzending

locatie

24-9-2019

SPD-2019-557 Grote Markt 19 te Goes

24-9-2019

KBO-2019-567 Bergweg 12 te Goes

omschrijving
het aanbrengen van 2 spandoeken aan het pand
Grote Markt 19, tijdens de Zeeland Veilig Pop-Up
Store van 5 oktober t/m 2 november 2019
het houden van een verloting tijdens het kaarttoernooi op 29 februari 2020

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

zaaknummer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

datum
ontvangst

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

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
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via info@rud-zeeland.nl

datum
zaaknummer
verzending
24-9-2019

locatie

EVG-2019-528 Kattendijksedijk 29
te Goes

omschrijving
een evenementenvergunning voor het overnachten
in het verenigingsgebouw Hollandsche Hoeve op
26 oktober 2019

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 verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

