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Gehandicaptenparkeerplaatsen
AgendaGoes
Burgemeester en
wethouders hebben besloten een
Datum
Activiteit
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
10
november
Begrotingsraad
voor Begroting
kenteken van een gebruiker
wonende
te Goes in
2017 zie voor
agenda
de buurt van of aan:
www.goes.nl > Bestuur en
- Linthorst Homanlaan
3, Goes> Vergaderschema
Organisatie
- Iepenstraat 15, Goes
15.00 uur
- Iepenstraat 12, Goes
Stadskantoor
- Hollandiaplein
Goes
14
november 11-31,
Inloopbijeenkomst
voor

belangstellenden over de
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenwerkzaamheden aan de nieuwe
den binnen zes weken na de dag van verzending
aansluiting op de A58
verkeersbesluit (4 november 2019) een gemoti19.30 - 21.00 uur
veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
Stadskantoor
en wethouders. Het indienen van een bezwaar17 november
Wethoudersspreekuur voor
schrift schorst de werking van het besluit niet.
inwoners en ondernemers,
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft
zie www.goes.nl > Bestuur en
gemaakt, de voorzieningenrechter van de RechtOrganisatie > Spreekuur
bank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
18.30 - 19.30 uur
Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
Stadskantoor
voor-lopige voorziening te treffen, indien onver17 november
Hamerraad en Commissie,
wijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
zie voor agenda www.goes.nl >
vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Bestuur en Organisatie >
verschuldigd.
Vergaderschema
19.30 uur
WhatsApp dienstverlening stopt
Stadskantoor

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Datum
Activiteit
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaar14
november
	Wethoudersspreekuur
voor
schrift
indienen
bij burgemeester en wethouders.
inwoners
en ondernemers,
zie
Het indienen van
een bezwaarschrift
schorst
> Bestuur
en een
de werking vanwww.goes.nl
het besluit niet.
Wel kan
Organisatie
> Spreekuur
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt, de
18.30 - van
19.30
voorzieningenrechter
de uur
Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Stadskantoor
Team Bestuursrecht, Postbus
14
november	Agendacommissie
90006,
4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te 19.15
treffen,uur
indien onverwijlde spoed,
Stadskantoor
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor
14
Raadscommissie,
zieverschuldigd.
voor agenda
eennovember	
dergelijk verzoek
is griffierecht
www.goes.nl > Bestuur en

Organisatie > Vergaderschema
Verstrekken persoonsgegevens

20.00 uur
In de basisregistratie
personen (de officiële
benaming voorStadskantoor
de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
van alle
inwoners van
Goes. Het gaat hierbij om
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
Ontheffing
incidenteleouders
festiviteiten
huwelijk, nationaliteit,
en kinderen. Deze
(twaalfdagenregeling)
voor het geluid
gegevens worden vaak automatisch
verstrekt
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
Voor
bedrijven waarbij
het Activiteitenbesluit
maatschappelijke
instellingen,
voor zover datvan
de
Wet milieubeheer
is, is erDeze
een
noodzakelijk
is voor van
huntoepassing
wettelijke taken.
mogelijkheid
ontheffing
te krijgen van
geluidsinstellingen baseren
beslissingen
vaakde
direct
op
voorschriften
gedurende 12
keer perinformatie.
jaar. Hierbij
de uit de basisregistratie
verkregen
moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen
overmatige
hinder ontstaat.
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
De
volgendekunt
meldingen
zijn binnengekomen:
doeleinden
u niet voorkomen;
dit is verplicht
-voorgeschreven.
Café Baarends, Voorstad
17-19echter
te Goes:
en
Soms kunnen
ook29-11
anderen
30-11 vanbeschikbare
20.00 - 01.30
uur; 12-12
vanbasisregis18.00 verzoeken
gegevens
uit de
22.00teuur.
tratie
verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhou- Café La Strada, Sint Jacobstraat 48 te Goes:
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
22-11 en 27-12 van 19.00 - 01.45 uur.
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
- Café The New Inn, Kreukelmarkt 1 te Goes:
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
13-12 van 20.00 - 1.30 uur.
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
Verlenging bodemkwaliteitskaart
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
gemeente Goes
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Burgemeester en wethouders hebben op 5
muziekverenigingen of particulieren).
november 2019 besloten om de geldigheidsduur
van de bodemkwaliteitskaart gemeente Goes met
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
maximaal vijf jaar te verlengen. In de bodemkwaom aan die instellingen geen gegevens over
liteitskaart is de algemene bodemkwaliteit binnen
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hierde gemeente aangegeven. De huidige bodemkwavoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
liteitskaart is vastgesteld in 2014 en is vijf jaar
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
geldig. Uit evaluatie van de huidige bodemkwanl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
liteitskaart blijkt dat deze verlengd kan worden.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Met deze verlenging is geen sprake van inhoudeNadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
lijke wijzigingen van de bodemkwaliteitskaart.
ontvangt u een bevestiging.

Helaas is het (tijdelijk) niet meer mogelijk de
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
gemeente Goes te bereiken via WhatsApp. Voor
deze service hebben we een zakelijk account
Geen
collegespreekuur
nodig dat nog niet beschikbaar is voor NederDe verlenging van de bodemkwaliteitskaart is van
op
donderdag
10 november
Wilt u weten
aan
wie in
hetnaafgelopen
jaar
uw
landse gemeenten.
We hopen in het voorjaar van
kracht
vanaf de
eerste
dag
publicatie.
Tegen
gegevens
verstrekt,
dan
kuntberoep
u daarvan
Het
collegespreekuur
vanop
10WhatsApp
novemberZakelijk
komt in
2020
aangesloten te zijn
dit
besluit zijn
is geen
bezwaar
en/of
mogelijk.
(schriftelijk)
een overzicht
opvragen
bijtoelichting
de
verband
met behandeling
van de communiceren
begroting te veren een nieuw
nummer te kunnen
Indien
u de evaluatie
wilt inzien
of een
gemeente.
enkele
weken
u sturen
dat overvallen.
eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
waaropHet
u ons
weer kunt bereiken.
Excuses
voor
wenst,
dan Binnen
kunt u uw
verzoek
perkrijgt
e-mail
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
het ongemak! Natuurlijk kunt u ons nog steeds
naar bodem@goes.nl. De bodemkwaliteitskaart
bereiken via e-mail, telefoon of door langs te
is te raadplegen via de website:
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
komen op het Stadskantoor.
https://www.zeeuwsbodemvenster.nl.
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
Vergunningen
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
plichten die te maken hebben met de basisregisde
buurt
van
of
aan:
Aanvragen omgevingsvergunning
tratie is een
folder beschikbaar.
Deze folder kunt u
-Burgemeester
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d
(1 novemen wethouders maken
bekend
dat zij de volgende
aanvragen
om een omgevingsvergunopvragen
bij
de
afdeling
Publiekszaken.
ber
2016)
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum
ontvangst

zaaknummer

04-11-2019 OMG-2019-0807
04-11-2019 OMG-2019-0808
			
05-11-2019 OMG-2019-0815
			
05-11-2019 OMG-2019-0814
			
05-11-2019 OMG-2019-0816
			
05-11-2019 OMG-2019-0813
05-11-2019 OMG-2019-0812
06-11-2019 OMG-2019-0828
06-11-2019
06-11-2019
07-11-2019

OMG-2019-0823
OMG-2019-0817
OMG-2019-0831

08-11-2019
10-11-2019

OMG-2019-0835
OMG-2019-0836

locatie

Omgevingsvergunningen
Verleende
Aanvragenomgevingsvergunningen
omgevingsvergunning (regulier)
Burgemeester
van de reguliere
voorbereidingsproceBurgemeesteren
enwethouders
wethoudersmaken
makenbekend
bekenddat
datzijzijnadetoepassing
volgende aanvragen
om een
omgevingsvergundure
volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
ningde
hebben
ontvangen:
datum
zaaknummer
locatie
datum
zaaknummer
locatie
verzending
ontvangst
4-11-2019
9 te te
Goes
31-10-2016 OMG-2019-0508
OMG-2016-0610 Houtkade
Karrelanden
Goes

het bouwen
van een
bedrijfswoning
het bouwen
van
een vrijstaande
4-11-2019
OMG-2019-0686 Goese Dieplaan 49
het bouwen
woningvan een woning
			
te Goes 5
01-11-2016 OMG-2016-0619 (kavel
OudeE57)
Boomgaard
het brandveilig gebruik van
5-11-2019
OMG-2019-0428 Nieuwstraat
een
dagbestedingste Kloetinge95 te Goes	het realiseren
gebouw van
40 na
herinrichting
ruimtehet
met
logeerfaciliteiten
in het
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp
bouwen
van een overkapping
aan
voormalige
Koetshuis van Huize den Berg
de schuur
6-11-2019
Dieplaan
het bouwen
van een woning
04-11-2016 OMG-2019-0700
OMG-2016-0621 Goese
Scottweg
12 te 105
Goes
het vervangen
van bestaande
			
(kavel C29) te Goes
reclame
7-11-2019
OMG-2019-0715 Albert Joachimikade 5 A	het vervangen van raamhout en
			
te Goesheeft een informatief onderdorpel
vaneen
hetaanvraag
keukenraam
De publicatie van ontvangen aanvragen
karakter. Tegen
kan geen
7-11-2019
OMG-2019-0730
Rembrandtlaan 1 te Goes het legaliseren van een schutting
bezwaar worden
gemaakt.
7-11-2019
OMG-2019-0683 Korte Vorststraat 14 & 14A het splitsen van het pand
			
te Goes
Verleende omgevingsvergunningen
7-11-2019
‘s-Heer
Hendrikskinderenhet bouwen
van een paardenstal
Burgemeester OMG-2019-0761
en wethouders maken
bekend
dat zij na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsproce			
dijk 145 te
Goes verleend:
dure de volgende omgevingsvergunningen
hebben
8-11-2019
OMG-2019-0823 Jenny Weijermanweg 15
het plaatsen van een hekwerk
			
telocatie
Goes
datum
zaaknummer
omschrijving

verzending

Tegen
een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnen zes
na devan
dageen
vanverbouwing
verzending
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk
20
hetweken
realiseren
(zie vermelde datum) een gemotiveerd
en wethouders.
Het
te bezwaarschrift
Wolphaartsdijkindienen bij burgemeester
en uitbreiding
van de woning
indienen
van eenOMG-2016-0560
bezwaarschrift schorst
werking 7A
vantehet
besluit niet.
Wel kan een
31-10-2016
KleindeFrankrijk
Goes
het wijzigen
van belanghebbende
de gevels van
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
bestaand
bedrijfspand Team
Bestuursrecht,
90006, 4800Stationsplein
PA Breda, verzoeken
een voorlopige
voorziening
te het
treffen, indien
31-10-2016 Postbus
OMG-2016-0508
1 te Goes
het vervangen
van
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht
perronmeubilair
verschuldigd.
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken

4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
(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
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
ontvangst
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
27-10-2019 M-ACT190476
Columbusweg 19a te Goes. het starten van het bedrijf
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
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
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
via info@rud-zeeland.nl
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
verleend:
& 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 ingewondatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
verzending
M-ACT162556.
4-11-2019
OOW-2019-637
Grote Kade 30 te Goes	het plaatsen van een afvalcontainer en
steiger van 6 november 2019 t/m 24

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen
en ontheffingen
januari
2020

Burgemeester OOW-2019-636
en wethouders maken
bekend dat1A
zij de
volgende
4-11-2019
Kreukelmarkt
te Goes	
hetvergunningen
plaatsen van en
eenontheffingen
reclame autohebben
ter
verleend:
promotie van de Oudejaarsloterij

datum
7-11-2019

verzending
7-11-2016

zaaknummer
OOW-2019-647
OOW-2016-403

7-11-2019
OOW-2019-638
			
2-11-2016
OOW-2016-414
7-11-2019
4-11-2016

OOW-2019-643
AFW-2016-429

7-11-2019
OOW-2019-642
			

omschrijving

Lange Kerkstraat 9 te Goes
het aanpassen van een winkelpui
Zuiderlandweg 1
het bouwen van een schuur
te Wolphaartsdijk
Zuiderlandweg 1
het bouwen van een zwembad
te Wolphaartsdijk
Zuiderlandweg 1
het bouwen van een woning
te Wolphaartsdijk
Meestoofweg 10
het realiseren van een tijdelijke
te Wilhelminadorp
woonbestemming
Populierenstraat 80 te Goes
het aanpassen van een inrit
Goese Meerlaan 2 te Goes
het uitbreiden van een woning
Goese Poort 2 te Goes	het veranderen van de constructie
en indeling van het restaurant
Jenny Weijermanweg 15 te Goes het plaatsen van een hekwerk
Piet Heinstraat te Goes	het plaatsen van twee verkoopborden
Houtkade 7 te Goes	het plaatsen van overheaddeuren in
bestaande gevel
Brederodestraat 38 te Kloetinge het plaatsen van een dakkapel
‘s-Heer Elsdorpweg 19 te Goes	het bouwen van een schuur met
afdak

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien.

Omschrijving
omschrijving

van 11 t/m 31 december 2019
locatie 15 te Goes	het plaatsen
omschrijving
Turfkade
van een container
van 11 t/m 22 november en van
Raadhuisstraat 7
het plaatsen
een container
24 november
t/m 6van
december
2019
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
Joannes Antonides van
het verlengen van de eerder
tot 1vergunning
november 2017
der Goeskade 55 te Goes	verleende
voor het plaatsen
Anjelierstraat te Goes
verlenging
1212
november
2016
van een containertot
t/m
november
2019
voor het
plaatsen
van een
Ostendestraat 7 te Goes	het plaatsen
van
een steiger
van schaftkeet
Grote Kade 34 te Goes
sluitingsuur
26 t/montheffing
30 november
2019 in verband
met eenvan
besloten
feest
M.A.de Ruijterlaan 44 	het plaatsen
twee containers
op
19
november
2016
te Goes
van 1 t/m 22 november 2019

Doorde
deburgemeester
burgemeesterverleende
verleendevergunningen
vergunningenenenontheffingen
ontheffingen
Door
Deburgemeester
burgemeestermaakt
maaktbekend
bekenddat
datzijhijdedevolgende
volgende
vergunningen
ontheffingen
heeft
verleend:
De
vergunningen
enen
ontheffingen
heeft
verleend:
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
verzending
4-11-2016 EVG-2019-632
DHW_O-2016-438 Noordeinde
Bleekveld te
Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol8-11-2019
5C	
een evenementenvergunning
voor
houdende
dranken
tijdens
de Life			
te Kloetinge 	de Wandel
en ATB
tourtocht
VV Kloetinge
markt
op 12 november 2016
op 11style
januari
2020
4-11-2016 EVG-2019-648
EVG-2016-425
Keizersdijk21
te Goes
een evenementenvergunning
voor de
8-11-2019
Singelstraat
te Goes	een evenementenvergunning
voor Markt
Kerstop
Sing-in
op 24 december
van Hoop
23 november
2019 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.
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/burTegen eenen
verleende
vergunning
of ontheffing
belanghebbenden
binnen zes
na deniet.
dag
gemeester
wethouders.
Het indienen
van eenkunnen
bezwaarschrift
schorst de werking
vanweken
het besluit
vankan
verzending
(zie vermeldedie
datum)
eenheeft
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bijvan
de de
burgemeester/burWel
een belanghebbende
bezwaar
gemaakt,
de voorzieningenrechter
Rechtbank
gemeester en wethouders
. Het
indienen van
een bezwaarschrift
de werking
van
het
besluit niet.
Zeeland-West-Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus
90006, 4800schorst
PA Breda,
verzoeken
een
voorlopige
Wel kan eentebelanghebbende
die bezwaar
heeftgelet
gemaakt,
voorzieningenrechter
de Rechtbank
voorziening
treffen, indien onverwijlde
spoed,
op dede
betrokken
belangen, datvan
vereist.
Voor een
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
dergelijk
verzoek is griffierecht
verschuldigd. 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
van verleende
vergunningen
en ontheffingen
uInzage
de verleende
vergunningen
inzien.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

