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Vuilstraat 1 te Goes	het plaatsen van een steiger van
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
4 november t/m 29 november 2019
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
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Frambozestraat te Goes	een standplaatsvergunning voor
de verkoop van vis en aanverwante
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
producten op dinsdag en donderdag
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
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Appelstraat 2A te Goes	het plaatsen van containers van 2
oktober 2019 t/m 28 februari 2020
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
11-10-2019 OOW-2019-609
Rooseveltlaan 61 te Goes	het plaatsen van steiger tussen 15
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
oktober en 21 oktober 2019
& 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 ingewonDoor
de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
M-ACT162556.
9-10-2019
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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.

