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Publiekszaken.
ber
2016)
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de aanwijzing
van percelen
te bestendigen.
In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad te nemen besluit tot aanwijzing van
percelen, worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in
de gelegenheid gesteld gedurende een termijn van vier weken, ingaande op 3 oktober 2019, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Goes,
postbus 2118, 4460 MC Goes. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de raad mondeling kenbaar
wensen te maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met mevrouw J. Poortvliet-de
Jonge van de gemeente Goes, afdeling Omgeving en Economie, onder telefoonnummer 0113-249683.

Bezwaar
Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit,
zodat tegen dit besluit van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gemelde percelen tot gebied
waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 3 oktober 2019, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, postbus
2118, 4460 MC Goes.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw J. Poortvliet-de Jonge, afdeling Omgeving en Economie, onder telefoonnummer 0113-249683.

19 en 20 oktober overweg Kloetingseweg afgesloten, er rijden geen treinen
Omgevingsvergunningen
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
(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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
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Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
u de aanvragen inzien.
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
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nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
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Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

datum
verzending

zaaknummer

2-10-2019
OOW-2019-585
			
2-10-2019
OOW-2019-548

locatie

datum
verzending

zaaknummer

locatie

7-10-2019

GHO-2019-589

7-10-2019

STP-2015-083

station Goes	een ontheffing voor het uitvoeren
van geluid producerende werkzaamheden in de avond- en nachturen op
19 en 20 oktober 2019
Molenplein te Goes	het uitbreiden van de huidige standplaatsvergunning met vrijdag

omschrijving

Jacob Roggeveenstraat 2
het plaatsen van een container van
te Goes
27 september t/m 25 oktober 2019
Westsingel 164 te Goes	het verlengen van de eerder
verleende vergunning voor het
plaatsen van afvalcontainer tot
10 november 2019
3-10-2019
OOW-2019-462
Albert Joachimikade te Goes	het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen
van een steiger, schaftkeet en toilet
tot 19 oktober 2019
3-10-2019
OOW-2019-586
Koningin Julianastraat 21
het plaatsen van een container
			
te Kloetinge
van 4 oktober t/m 25 oktober 2019
3-10-2019
OOW-2019-591
Parkweg 3 te Goes	het plaatsen van een schaftkeet en
toilet 7 oktober t/m 18 oktober 2019
4-10-2019
OOW-2019-574
Ravelijn de Grenadier 19
het plaatsen van een container van
			
te Goes
3 oktober t/m 9 november 2019
4-10-2019
STP-2019-571
Grote Markt te Goes	het wijzigen van de datum van
de eerder verleende standplaatsvergunning voor de hoorbus naar
				
23 november 2019
7-10-2019
OOW-2019-596
Oude Singel 5 t/m 130 te Goes	het plaatsen van een keetwagen en
hoogwerker van 7 oktober t/m 29
november 2019
7-10-2019
STP-2019-597
parkeerterrein Goese Poort
een standplaatsvergunning voor de
			
te Goes	verkoop van oliebollen, wafels etc.
van 10 oktober 2019 t/m 31 maart
2020
7-10-2019
STP-2019-592
Grote Markt te Goes	een standplaats voor de verkoop
van oliebollen, krentenbollen,
appelbollen, beignets, poffertjes,
churros december 2019

omschrijving

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

datum
verzending

zaaknummer

30-9-2019

EVG-2019-458

locatie

omschrijving

Voorstad 17 te Goes	een evenementenvergunning voor
het houden Goes ToberFest 2019
op 26 oktober 2019
2-10-2019
EVG-2019-418
Grote Kerk te Goes	een evenementenvergunning voor
Fridaynight Fever op 4 oktober 2019
2-10-2019
DHW_O-2019-419 Grote of Maria Magdalenakerk een ontheffing voor het schenken
			
aan de Singelstraat te Goes	van zwak alcoholische dranken
tijdens Fridaynight Fever op
4 oktober 2019
3-10-2019
EVG-2019-525
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
het houden van de Veiligheidsdag
2019 op 11 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

