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Vergunningen

Gehandicaptenparkeerplaats
Aanvragen omgevingsvergunning
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OMG-2019-0767

21-10-2019 OMG-2019-0764
23-10-2019 OMG-2019-0771
23-10-2019 OMG-2019-0769
24-10-2019 OMG-2019-0772
			
25-10-2019 OMG-2019-0775
25-10-2019 OMG-2019-0774
27-10-2019 OMG-2019-0776
			

Dirk Dronkersweg 3 te Goes	het uitvoeren van theorielessen
d.m.v. huiswerkbegeleiding
Perzikstraat 16 te Goes
het plaatsen van een dakkapel
Sluisplaat 25 te Goes
het aanleggen van een in-/uitrit
Beukenstraat 121 te Goes
het plaatsen van twee dakkapellen
Ongereedweg te
het wijzigen van een zonnepark
‘s-Heer Hendrikskinderen
Veersteiger te Wolphaartsdijk het bouwen van een steiger
Grote Kade 2 te Goes	het wijzigen van de bestemming
voor het vestigen van een galerie
van Maelstedestraat 2
het plaatsen van een erfafscheiding
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
en het plaatsen van een schuur

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

23-10-2019
23-10-2019
23-10-2019

OMG-2019-0610
OMG-2019-0514
OMG-2019-0666

Van Doornestraat 2 te Goes
het plaatsen van 3 vlaggenmasten
Westhavendijk 103 te Goes
het plaatsen van een gaskoeler
Beethovenlaan 64 te Goes	het verleggen van de bestaande
oprit

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Omgevingsvergunningen
verzending
23-10-2019
OMG-2019-0632 Beatrixlaan 32 te Goes	het bouwen van een woning met
Aanvragen omgevingsvergunning
bijgebouw
erfafscheiding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen
omeneen
omgevingsvergun23-10-2019
OMG-2019-0618 Jan Willem Frisostraat 2 te Goes het verbouwen van een woning
ning hebben ontvangen:
24-10-2019 OMG-2019-0516
24-10-2019
OMG-2019-0549
datum
zaaknummer
			
ontvangst
24-10-2019
31-10-2016 OMG-2019-0624
OMG-2016-0610
25-10-2019 OMG-2019-0697
01-11-2016 OMG-2016-0619
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heteen
brandveilig
gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Tegen
een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnen zes
na de
verzendingaan
04-11-2016
OMG-2016-0622
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
hetweken
bouwen
vandag
eenvan
overkapping
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
de schuur en wethouders. Het
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die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team
reclame
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heeft een informatief
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Verleende
omgevingsvergunning voor Eco-Well B.V.
Verleendereguliere
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Burgemeester
Goesbekend
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Burgemeesteren
enwethouders
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zij nadat
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van de B.V.,
reguliere
aan
dede
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te Kloetinge een regulierehebben
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hebben verleend voor het aanlegdure
volgende1omgevingsvergunningen
verleend:
gen en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem.
De
omgevingsvergunning
kan worden
ingezien tot en met 10 december
2019 bij de publieksbalie van de
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
gemeente
Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30
verzending
uur
en/of gedurende
openingstijden in
het gemeentehuis
te Goes.
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk
20
het realiseren van een verbouwing

te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
Belanghebbenden
kunnen tot en metKlein
10 december
31-10-2016 OMG-2016-0560
Frankrijk2019
7A tetegen
Goesdeze omgevingsvergunning(en)
het wijzigen van de gevelsschrifvan
telijk bezwaar maken bij de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes.
Het bezwaarschrift
bestaand
bedrijfspand moet uw
naam
en adres bevatten,
duidelijk maken
tegen welk
besluit
en gemotiveerd,
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te
Goes u bezwaar
hetmaakt
vervangen
van het gedateerd
en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend
kunnen om een voorlopige
perronmeubilair
voorziening
U richt het verzoek
de voorzieningenrechter
de rechtbank
Zeeland-West
4-11-2016 vragen.
OMG-2016-0537
vanaan
Dusseldorpstraat
te Goes van
het rooien
van 4 waardevolle
eiken
Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw C.L.P.M. Mulders,
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 5993 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
onder nummer W-AOV190463/00227021.
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
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Op 17 oktober 2019 is er een melding in het kader van Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van
verschuldigd.
Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V. Zuid West ontvangen.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin breekinstallatie op de locatie
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
gelegen aan Vakantiepark Veersekreek te Wolphaartsdijk (tussen Aardebolleweg, Veerweg en Wolpu de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
haartsdijkseveer).

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 20 januari tot 31 januari 2020 en zullen maxiOp 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
maal 10 werkdagen duren. De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
het Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval gepubliceerd in een regionaal huis-aan-huisblad.
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonDe melding is geregistreerd onder de nummer V-MMP19006/ 00229173. Indien daaraan behoefte
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51206349
M-ACT162556.
of 0115 - 745100.

Door burgemeester
en wethouders
vergunningen en ontheffingen
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artikel 8.40 verleende
Wet milieubeheer
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zij
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algemene
datum
zaaknummer
datum
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7-11-2016 M-ACT190435
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M-ACT190447
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4-11-2016

AFW-2016-429
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decontainer
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1
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verlenging
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temet
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op 19 november 2016

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Tegen een melding kan geen
Door deworden
burgemeester
vergunningen
en ontheffingen
bezwaar
gemaakt.verleende
Als u vragen
of opmerkingen
heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
De burgemeester
maakt
bekend datUitvoeringsdienst
hij de volgende vergunningen
en ontheffingen(0115)
heeft verleend:
contact
opnemen met
de Regionale
Zeeland via telefoonnummer
745 100 of
via info@rud-zeeland.nl

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

4-11-2016 enDHW_O-2016-438
Goes
ontheffingenschenken
zwak-alcoholBurgemeester
wethouders maken Bleekveld
bekend dattezij
de volgende vergunningen
ontheffingen
hebben
houdende dranken tijdens de Lifeverleend:
style markt op 12 november 2016
4-11-2016 zaaknummer
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
datum
locatie
omschrijving
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
verzending
de Keizersdijk
iseen
afgesloten
tijdens
21-10-2019 OOW-2019-623
Lange Kerkstraat 31 te Goes	het
plaatsen van
steiger van
22
dit evenement.
t/m
24 oktober 2019
24-10-2019 OOW-2019-624
Piet Heinstraat en
het gebruik van een Telewash
Tegen een verleende vergunning ofM.A.
ontheffing
kunnentebelanghebbenden
binnen
weken
na de 2019
dag
			
de Ruijterlaan
Goes
systeem
op 11 zes
en 12
november
van verzending
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaarschrift
bij de burgemeester/bur24-10-2019
STP-2019-614
Raadhuisstraat
eenindienen
standplaatsvergunning
voor de
gemeester en wethouders . Het indienen
vanArendskerke	
een bezwaarschrift schorst
de werking
het besluit
niet.
			
te ‘s-Heer
verkoop
van friet,van
snacks
en
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
hamburgers op donderdag
vanaf
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda,2020
verzoeken
een voorlopige
2 januari
tot wederopzegging
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk
verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Door
de burgemeester
verleende
vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

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.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 30 oktober 2019
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

datum
verzending

zaaknummer

21-10-2019

EVG-2019-300

locatie

omschrijving

Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning voor
Oranjeconcert op Koningsdag 2020
24-10-2019 EVG-2019-424
Grote of Maria Magdalena Kerk een evenementenvergunning
			
te Goes	voor Grote Spirituele Westlicht
				
Beurs op 7 maart en 17 oktober 2020
25-10-2019 AFW-2019-601
Blaauwe Steen 5 te Goes	wijzigen datum ontheffing van het
sluitingsuur tot 05.00 uur naar
				
zaterdag 28 op zondag 29 maart 2020
28-10-2019 EVG-2019-452
Da Vinciplein 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
Qmusic The Party FOUT - XXL
op 9 november 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

