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Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
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Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Aanvragen omgevingsvergunning
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20-10-2019 OMG-2019-0761 ‘s-Hendrikskinderendk 145
het bouwen van een paardenstal
			
te Goes
20-10-2019 OMG-2019-0762 Bouwensputseweg 6
het verbouwen van de Zorgboerderij
			
te Wolphaartsdijk
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

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

16-10-2019 OMG-2019-0543 Westhavendijk te Goes
het vervangen van
				
elektriciteitskabels
17-10-2019 OMG-2019-0591 Van Doornestraat 2 te Goes
het verbouwen van een supermarkt
18-10-2019 OMG-2019-0638 Doornbosje 10 te Goes	het verbreden van de bestaande
uitrit
18-10-2019 OMG-2019-0748 Lewestraat 57 te Kloetinge	het plaatsen van 3 vlaggenmasten
voor een periode van 15 jaar

Omgevingsvergunningen

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
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Ontwerp intrekkingsbesluit Heftruck-service De Vlieger B.V.
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Voor
nadere informatie
en het opvragen
van stukken kunt u zich wenden
tot mevrouw A. Pavic, mededatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
werker
van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 1986 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd
verzending
onder
nummer W-IOV190006/00219011.
31-10-2016
OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing

te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
Door
burgemeester
en wethoudersKlein
verleende
vergunningen
31-10-2016
OMG-2016-0560
Frankrijk
7A te Goes en ontheffingen
het wijzigen van de gevels van
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
ontheffingen hebben
bestaand en
bedrijfspand
verleend:
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
datum
4-11-2016 zaaknummer
OMG-2016-0537 locatie
van Dusseldorpstraat te Goes omschrijving
het rooien van 4 waardevolle eiken
verzending
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
14-10-2019

HSD-2019-450
Oostmolenweg 9 te Kloetinge	ontheffing voor het houden van een
haan
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
14-10-2019 OOW-2019-615
Joannes Antonides
het plaatsen van een container
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
			
van der Goeskade 17 te Goes
op 15 oktober en 16 oktober 2019
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
17-10-2019 KBK-2019-606
Kattendijksedijk 31 te Goes	een ontheffing voor het overnachten
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
buiten een kampeerterrein op 25
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
oktober 2019
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
17-10-2019 STP-2019-607
De Spinne te Goes	een standplaatsvergunning voor het
verschuldigd.
verkopen van Surinaams eten per 1
november 2019
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
17-10-2019 STP-2019-608
Stationspark te Goes	een standplaatsvergunning voor het
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
schenken van koffie/thee tijdens het
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Delta Congres op 14 november 2019
18-10-2019 OOW-2019-616
Klokstraat 9 en Keizersdijk
het gebruik van een hoogwerker en
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
			
te Goes
plaatsen van een toilet van
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
				
21 oktober tot 2 november 2019
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
18-10-2019 OOW-2019-613
Zusterstraat 1 te Goes	het plaatsen van een steiger van
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon21 oktober t/m 25 oktober 2019
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

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

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester zaaknummer
en wethouders maken
bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
datum
locatie
omschrijving
verleend:
verzending
14-10-2019

Joannaplantsoen 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
locatie
omschrijving
het
houden van een kerstmarkt van
9 december t/m 16 december 2019
7-11-2016 EVG-2019-600
OOW-2016-403 Albert
Raadhuisstraat
7 23 te Goes	een
het evenementenvergunning
plaatsen van een container
17-10-2019
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voor
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1 Goederenloods
november 2016op 14 decemFIJN x
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1 november 2017
ber
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tot 12 novemberslijterij
2016
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drank en horecavergunning
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van der Goeskade 1 te Goes
4-11-2016 EVG-2019-578
AFW-2016-429 Omgeving
Grote Kade
34 te Goes
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sluitingsuur in verband
18-10-2019
rondom
de Veste
een
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voor
met een besloten
feest op
			
te Goes
Lichtjestour
Oosterlicht
opdecember
19 november
				
24
20192016
18-10-2019 AFW-2019-601
Blaauwe Steen 5 te Goes	ontheffing sluitingsuur in verband
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
met 10 jarig jubileum van 27 op 28
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen
heeft verleend:
maart
2020
19-10-2019 EVG-2019-618
Optocht door het dorp
een evenementenvergunning voor
datum
zaaknummer
omschrijving
			
‘slocatie
Heer Arendskerke	de
Sinterklaat optocht op 30 novemverzending
ber 2019 te ‘s Heer Arendskerke
4-11-2016
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ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende
tijdens
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binnendranken
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marktbij
opde12burgemeester.
november 2016
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschriftstyle
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Het
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Keizersdijk
te Goes
een Wel
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voor de
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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

EVG-2019-487

zaaknummer

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.

