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Ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder ‘Gasthuis Goes’
AgendaGoes
Het college vanActiviteit
burgemeester en wethouders van
Datum
Goes
bereidt een besluit
hogere waarden
voor op
10
november
Begrotingsraad
voor Begroting
grond van art. 83, lid
1 en
110a
Wet geluid2017
zieart.
voor
agenda
hinder, voor de tenwww.goes.nl
hoogste toelaatbare
geluids> Bestuur
en
belasting ten behoeve
van het bestemmingsplan
Organisatie
> Vergaderschema
‘Gasthuis Goes’. 15.00 uur
Stadskantoor
De november
hogere waardenInloopbijeenkomst
hebben betrekkingvoor
op de
14
geluidsbelasting vanwege
wegverkeer
op
belangstellenden over de
de
Oostsingel, Heernisseweg en de Kievitlaan op de
werkzaamheden aan de nieuwe
vervangende nieuwbouw van het Gasthuis. De
aansluiting op de A58
nieuwbouw wordt planologisch mogelijk gemaakt
19.30 - 21.00 uur
in het bestemmingsplan ‘Gasthuis Goes’.
Stadskantoor
17 november
Wethoudersspreekuur voor
U kunt het ontwerpbesluit hogere waarden Wet
inwoners en ondernemers,
geluidhinder met bijbehorende stukken inzien
zie www.goes.nl > Bestuur en
van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020
Organisatie > Spreekuur
in het Stadskantoor. De openingstijden van het
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor zijn maandag t/m woensdag van
Stadskantoor
8.30 uur tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot
17 november
Hamerraad en Commissie,
20.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
zie voor agenda www.goes.nl >
Bestuur en Organisatie >
Belanghebbenden kunnen tijdens de inzageperiVergaderschema
ode een schriftelijke zienswijze over het ontwerp19.30 uur
besluit sturen aan het college van B&W, postbus
Stadskantoor
2118, 4460 MC Goes.

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Vergunningen

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Datum
Activiteit
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd bezwaar21
november
	Wethoudersspreekuur
voor
schrift
indienen
bij burgemeester en wethouders.
inwoners
en ondernemers,
Het indienen van
een bezwaarschrift
schorst
Bestuur
en
de werking vanzie
hetwww.goes.nl
besluit niet.>Wel
kan een
Organisatie
> Spreekuur
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt, de
		
18.30 uur
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeeland		
West-Brabant, Stadskantoor
Team Bestuursrecht, Postbus
21
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
21
Debatraad,
zie voor agenda
eennovember	
dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
ww.goes.nl > Bestuur en

Organisatie > Vergaderschema
Verstrekken persoonsgegevens

		
19.30 uur
In de basisregistratie
personen (de officiële
		
benaming voorStadskantoor
de Nederlandse bevolkingsad-

ministratie) 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
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
Goes,
goud
én fout!
gegevens
worden
vaak automatisch verstrekt
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
Vanwege
het 50-jarig
bestaan van
de zover
gemeente
maatschappelijke
instellingen,
voor
dat
én
van Samenspel
brengen
we in januari
een
noodzakelijk
is voor
hun wettelijke
taken.
Deze
dubbeldikke
jubileumuitgave
van ons
instellingen baseren
beslissingen
vaakmagazine
direct op
uit!
Eéndevan
de rubrieken verkregen
in het bladinformatie.
wordt een
de uit
basisregistratie
goud- en foutpagina waar we uw hulp bij nodig
hebben.
Wat vindt u geweldig
Goes en wat
De gegevensverstrekking
vooraan
publiekrechtelijke
kan
er beter?kunt
Laatuons
goud én fout
doeleinden
nietuw
voorkomen;
dit(allebei,
is verplicht
anders
kunnen weSoms
het niet
publiceren)
weten
voor
voorgeschreven.
kunnen
echter ook
anderen
maandag
november aanstaande
verzoeken25
beschikbare
gegevens uitvia
desamenbasisregisspel@goes.nl
onder vermelding
van uuw
naam,
tratie te verstrekken.
Hiervoor kunt
geheimhouleeftijd en woonplaats. De leukste inzendingen
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
krijgen een plekje in onze gouden editie!
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
om aan die instellingen geen gegevens over
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.

Geen
collegespreekuur
Aanvragen
omgevingsvergunning
op
donderdag
10wethouders
november maken bekend dat zij de volgende
Wilt u weten
aan wieom
in een
het afgelopen
jaar uw
Burgemeester en
aanvragen
omgevingsvergun-

gegevens zijn
verstrekt,
dan kunt
u daarvan
Het
vanDe
10publicatie
novembervan
komt
in
ningcollegespreekuur
hebben ontvangen.
ontvangen
aanvragen
heeft
een informatief
karakter.
Tegen
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
vereen aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

ontvangst
Het is belangrijk
dat de gegevens
de basisGehandicaptenparkeerplaats
12-11-2019 OMG-2019-0838 Veerweg 2 te Wolphaartsdijk
het bouwen
van een in
schuur
registratie juist
actueel zijn.
Twijfelt
u het
of uw
Burgemeester
wethouders hebben
besloten2een
13-11-2019 en
OMG-2019-0842
Zomerweg
te Kloetinge	
hetenbrandveilig
gebruik
van
gegevens kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
pand
de 9afdeling
Publiekszaken.
Overeen
uwinrechten
en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goes
in
13-11-2019
OMG-2019-0841
Arjaan
Katsmanstraat
	
het realiseren van
en uitrit
plichten
die
te
maken
hebben
met
de
basisregisde
buurt
van
of
aan:
			
(kavel W15) te Wolphaartsdijk
tratie is een folder
beschikbaar.
Deze
folder kunt u
-13-11-2019
’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novemOMG-2019-0843 86Singelstraat
9 te Goes	
het plaatsen
van een
antenne
opvragen bij de
afdeling
Publiekszaken.
ber 2016)
installatie
15-11-2019

OMG-2019-0850

15-11-2019

OMG-2019-0849

Magdalenastraat 4 te Goes	het aanleggen van een afzuigkap
met rookkanalen en het aanleggen
van een vetput
Wijngaardstraat 10 te Goes	het verbouwen van een woning tot 2
stadswoningen

Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor botenloods
Omgevingsvergunningen
Houtkade te Goes
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester
de gemeente
de te verlenen
omgevingsvergunning
wordt
Burgemeesteren
enwethouders
wethoudersvan
maken
bekend dat zij deMet
volgende
aanvragen
om een omgevingsvergunGoes
dat zij het voornemen hebafgeweken van het ter plaatse geldende bestemningmaken
hebbenbekend
ontvangen:

ben, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
mingsplan “Havengebied Goes 1e herziening”.
aanhef
a, onder 3°, en paragraaf
3.3
Het project heeft
betrekking op het vervangen van
datumen onderzaaknummer
locatie
omschrijving
van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de bestaande botenloods van Scoutinggroep Jacob
ontvangst
(Wabo),
een omgevingsvergunning
verlenen te Goes
Valcke Goes aan
Houtkade
Houtkade
31-10-2016
OMG-2016-0610 teKarrelanden
hetdebouwen
van(naast
een vrijstaande
het bouwen van een botenloods aan de Houtkade
20) door een nieuwe
woningloods.
te01-11-2016
Goes.
OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Gedurende de gebouw
genoemde
kan eenieder
te Kloetinge
40termijn
na herinrichting
Met
ingang van 21
november 2019 ligt
het ont-7 te Wilhelminadorp
schriftelijk of mondeling
een
zienswijze
over
04-11-2016
OMG-2016-0622
Proeftuin
het bouwen
van
een overkapping
aan
werp van de te verlenen omgevingsvergunning,
de ontwerpbeschikking
de schuurnaar voren brengen bij
met
de daarop betrekking
hebbende Scottweg
stukken, 12 te Goes
burgemeester en
Voor
het kenbaar
04-11-2016
OMG-2016-0621
hetwethouders.
vervangen van
bestaande
gedurende zes weken ter inzage. De ontwerpmaken van eenreclame
mondelinge zienswijze binnen
beschikking is digitaal te raadplegen op www.
de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
vooraf een
afspraak
te maken
met de heer
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief
karakter.
Tegen
een aanvraag
kan geen
IMRO.0664.OVGS01-ON99
P.J. Daniëlse via (0113) 249 809 of
bezwaar worden gemaakt.en tevens beschikbaar
via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
p.danielse@goes.nl.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceVerstrekken
persoonsgegevens
dure de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
In
de basisregistratie
personen (de officiële
(niet commerciële
instellingen, zoals sport en
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
benaming
voor de Nederlandse bevolkingsadmuziekverenigingen of particulieren).
verzending
ministratie)
persoonsgegevens opgenomen
31-10-2016zijn OMG-2016-0529
Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
van alle inwoners van Goes. Het gaatte
hierbij
om
Bij de gemeente
u schriftelijk
verzoeken
Wolphaartsdijk
enkunt
uitbreiding
van de
woning
zowel
uw adresgegevens,
als om gegevens
aan die instellingen
geen
gegevens
over
31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein over
Frankrijk 7Aom
te Goes
het wijzigen
van
de gevels
vanu
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
uit de basisregistratie
te bedrijfspand
verstrekken. U kunt dit
bestaand
gegevens
wordenOMG-2016-0508
vaak automatisch verstrekt
invullen (www.goes.nl/ver31-10-2016
Stationsplein 1 te verzoek
Goes via Digi-D
het vervangen
van het
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
strekkingsbeperking).
Indien u niet beschikt over
perronmeubilair
maatschappelijke
instellingen, voor zover
dat
Digi-D
kunt u het
in persoon
doen bijeiken
de
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goes
hetverzoek
rooien van
4 waardevolle
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.
afdeling Publiekszaken (na afspraak). Nadat de
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Deze instellingen baseren beslissingen vaak
gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u
direct op de uit de basisregistratie verkregen
een bevestiging.
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
informatie.
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overonverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregiszicht (kosteloos) thuisgestuurd.
verschuldigd.
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisInzage aangevraagde en verleende vergunningen
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
plichten die te maken hebben met de basisregisMeldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
& 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 ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Door burgemeester
en wethouders
verleende
en ontheffingen
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zijvergunningen
de volgende meldingen
op grond van het Besluit
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
verleend:
datum
zaaknummer
datum
zaaknummer
verzending
29-10-2019 M-ACT190467
7-11-2016
OOW-2016-403

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Doorburgemeester
de burgemeester
verleende vergunningen
en ontheffingen
Door
en wethouders
verleende vergunningen
en ontheffingen
De burgemeester
maakt bekend
dat bekend
hij de volgende
en ontheffingen
heeft verleend:
Burgemeester
en wethouders
maken
dat zij devergunningen
volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-11-2019 OMG-2019-0708
			
13-11-2019 OMG-2019-0623
14-11-2019
		

datum
zaaknummer
locatie
verzending
datum
zaaknummer
locatie
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
verzending

‘s-Heer Hendriks kinderendijk het plaatsen van een dakkapel
2 te Goes
Piccolostraat 1 te Goes	het bouwen van een woning met
schuur
W-AOV190507/
Goese Dieplaan 43 te Goes
het realiseren van een gesloten
00229267		
bodemenergiesysteem

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(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 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.

omschrijving
omschrijving

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende
de LifeM.A.de Ruijterlaan 30 te Goes	het
plaatsendranken
van eentijdens
container
van
style
markt
op 12 november 2016
15
t/m
29 november
4-11-2016 OOW-2019-663
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
eenplaatsen
evenementenvergunning
voor de
12-11-2019
Schaepmanstraat
14 te Goes	het
van een afvalcontainer
Kerst
24 december
van
11Sing-in
t/m 25op
november
2019 2016,
de Keizersdijk
iseen
afgesloten
tijdens
13-11-2019 OOW-2019-666
Grote Markt te Goes	het
plaatsen van
promotievoerdit evenement.
tuig
in verband met een 25 jarig
jubileum van 4 t/m 6 december
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
2019 binnen zes weken na de dag
van verzending
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
bij de
burgemeester/bur15-11-2019
OOW-2019-668
Marconistraat
26 te Goes	
hetindienen
plaatsen van
een
container van
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst
de22
werking
van2019
het besluit niet.
15 t/m
november
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
4800 PA Breda,
verzoeken
een
Tegen
een verleende vergunning
of ontheffingPostbus
kunnen 90006,
belanghebbenden
binnen
zes weken
navoorlopige
de dag
voorziening
te treffen,
indiendatum)
onverwijlde
spoed, geletbezwaarschrift
op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor
van
verzending
(zie vermelde
een gemotiveerd
indienen
bij burgemeester
en een
dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
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-WestInzage van
verleende
vergunningen
en ontheffingen
Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te
Na eenindien
afspraak
met de afdeling
en Handhaving,
249 700,
kunt
treffen,
onverwijlde
spoed, Vergunningen
gelet op de betrokken
belangen,telefoonnummer
dat vereist. Voor(0113)
een dergelijk
verzoek
de aanvragen
en verleende vergunningen inzien.
isugriffierecht
verschuldigd.
12-11-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

omschrijving
omschrijving

Industriestraat 17 te Goes	het slopen van een gedeelte van de
Raadhuisstraat 7
het plaatsen
vanen
een
container van
bestaande
loods
nieuwbouw
’s Heer Arendskerke
van
1
november
2016
een kantoor
tot realiseren
1 november
2017
11-11-2019 M-ACT190485
Van Doornestraat 14 in Goes
het
van
nieuwbouw
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
voor
het plaatsen
vankan
een geen
schaftkeet
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter.
Tegen
een melding
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in
verband
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, dan kunt u
met een besloten
feest745 100 of
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer
(0115)
op
19
november
2016
via info@rud-zeeland.nl

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

locatie
locatie

OOW-2019-653

www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 20 november 2019
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

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

datum
verzending

zaaknummer

13-11-2019

EVG-2019-640

locatie

omschrijving

Oostvest e.o.	een evenementenvergunning voor
de Wallenloop op 4 januari 2020
13-11-2019 EVG-2019-621
Grote of Maria Magdalenakerk, een evenementenvergunning voor
			
Singelstraat, Korte Kerkstraat het houden van een kerstmarkt
			
te Goes	op 7 en 8 december 2019 in de
binnenstad Goes
13-11-2019 DHW_O-2019-564 Grote of Maria Magdalenakerk een ontheffing voor het schenken
			
aan de Singelstraat te Goes	van zwak alcoholische dranken
tijdens de Kerstmarkt 2019 Goes op
7 en 8 december 2019
14-11-2019 EVG-2019-510
Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning voor
LCGW congres op 26 en 27 maart
2020

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-11-2019

DHW_O-2019-584 Da Vinciplein 1 te Goes	ontheffing voor het schenken van
zwak alcoholische dranken tijdens
‘Studio Blush’ op 23 november 2019
18-11-2019 EVG-2019-639
Frank van Borsselenstraat 28 een evenementenvergunning voor
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
een straat BBQ op 11 juli 2020
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. 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.
www.goes.nl

