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Aanvragen omgevingsvergunning
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsverguninwoners en ondernemers,
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datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Stadskantoor
ontvangst
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
20-12-2019 OMG-2019-0941 Goese Diep te Goes
het bouwen van 37 appartementen
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
20-12-2019 OMG-2019-0944 Inlaag 11 te Wolphaartsdijk	het verbouwen van een vakantieu uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
woning
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
20-12-2019 OMG-2019-0938 Koningin Wilhelminastraat 38 het bouwen van een vrijstaande
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
			
te Kloetinge
woning
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
20-12-2019 OMG-2019-0942 Marquesweg 4 te Goes
het verbouwen van een bedrijfshal
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
20-12-2019 OMG-2019-0943 Noordeinde 4 A te Kloetinge
het bouwen van een bijgebouw
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
20-12-2019 OMG-2019-0940 Frans Naereboutsraat e.o
het ontgraven van een bouwput
ontvangt u een bevestiging.
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enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
woningen
zicht (kosteloos)
17
november om
18.30 uur.
23-12-2019
OMG-2019-0952
Stationspark 8 te Goes	
het thuisgestuurd.
wijzigen van een brandcompartimentering i.v.m. wijzigen van een
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registratie
juist
actueel
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24-12-2019 en
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Middelburgsestraat
43 te Goes	
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tweeu of uw
gegevens kloppen?
Neem
dan
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
woningen
de afdeling Publiekszaken.
uw woning
rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goes in5 te Wolphaartsdijk
27-12-2019
OMG-2020-0001
Friesestraat
het uitbreiden Over
van een
plichten die tehet
maken
hebben
met
de basisregisde
buurt van ofOMG-2020-0002
aan:
30-12-2019
Binnenhof 1 te Kloetinge	
vervangen
van
kozijnen,
luifel
tratie is een folder
beschikbaar.
Deze enz.
folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemen dakgoot
overstekken
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
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

24-12-2019 OMG-2019-0852 Klaphekkeweg 104 te Goes
het tijdelijk plaatsen van een
				
zorg-unit
24-12-2019 OMG-2019-0835 Brederodestraat 38 te Kloetinge het plaatsen van een dakkapel
24-12-2019 OMG-2019-0866 Ambachtsweg 18
het bouwen van een loods en het
			
te ‘s-Heer Arendskerke
uitbreiden van de bedrijfswoning
24-12-2019 OMG-2019-0874 Jan Steenstraat 10 te Goes	het verbouwen van de garage tot
praktijkruimte
31-12-2019 OMG-2019-0570 Verrijn Stuartweg 28 te Goes	het vestigen van een uitvaartverzorging en het aanpassen van de
zijgevel
31-12-2019 OMG-2019-0841 Arjaan Katsmanstraat 9
het realiseren van een in- en uitrit
			
(kavel W15) te Wolphaartsdijk
2-1-2020
OMG-2019-0892 Albert Joachimikade 37 te Goes het tijdelijk plaatsen van een
				
nissenhut
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

Plastic, metaal en drinkpakken in 2020 samen in één container
Omgevingsvergunningen

Metalen verpakkingen kunt u vanaf 1 januari
afval kan worden hergebruikt en minder restafval
samen
met deomgevingsvergunning
plastic verpakkingen en kartonnen
verbrand hoeft te worden. Dat is beter voor het
Aanvragen
drinkpakken
kwijt
in de verzamelcontainers
bijdat
u zij demilieu
en de
portemonnee,
want
verbranden is
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
volgende
aanvragen
om een
omgevingsverguninning
de wijk.
U hoeft
metalen verpakkingen dus niet
zonde en duur!
hebben
ontvangen:
meer bij het restafval te gooien. Dat is gemakkeWilt u precies weten wat er bij het PMD-afval mag,
lijker
voor u en zo
willen we bereikenlocatie
dat er meer
kijk dan op www.goes.nl
datum
zaaknummer
omschrijving

ontvangst

31-10-2016

OMG-2016-0610

01-11-2016

OMG-2016-0619

04-11-2016

OMG-2016-0622

04-11-2016

OMG-2016-0621

Karrelanden te Goes

het bouwen van een vrijstaande
woning
Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen

VANAF
1 JANUARI
2020
datum
zaaknummer
locatie

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

verzending
METALEN VERPAKKINGEN BIJ
31-10-2016

omschrijving
26672 / TiDi Media

Stadskantoor
Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2
M.A.
2
4461 de
GERuijterlaan
Goes
4461 GE Goes
Postadres
Postadres
Postbus 2118
Postbus
4460 MC2118
Goes
4460
Goes
T 14MC
0113
TE 14
0113
stadskantoor@goes.nl
EI stadskantoor@goes.nl
www.goes.nl
I www.goes.nl
Openingstijden Stadskantoor
Openingstijden
Stadskantoor
Ma t/m wo
08.30 - 17.00 uur
Ma
t/m wo
08.30 -- 20.00
17.00 uur
uur
Donderdag
08.30
Donderdag
20.00 uur
Vrijdag
08.30 - 12.30
Vrijdag
08.30 - 12.30 uur
U kunt alleen op afspraak bij de afdeling
U
kunt alleen op
afspraak
bijuw
de afspraak
afdeling via
Publiekszaken
terecht.
Maak
Publiekszaken
Maak uw afspraak via
www.goes.nl ofterecht.
bel 14 0113.
www.goes.nl of bel 14 0113.
Calamiteitentel. (0113) 249 770
Calamiteitentel.
(0113)
249 770
In noodgevallen buiten
kantooruren:
In
06 noodgevallen
5329 8141 buiten
kantooruren: 06 5329 8141

OMG-2016-0529 Noorddijk 20
DE PLASTIC
VERPAKKINGEN
te Wolphaartsdijk
EN DRINKPAKKEN
31-10-2016
OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
31-10-2016

OMG-2016-0508

4-11-2016
4-11-2016

OMG-2016-0537
OMG-2016-0540

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

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
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
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
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
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
beslisdatum
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
OMG-2019-0828
Goese Poort 2 te Goes Het veranderen van de constructie
20 januari 2020
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
			
en indeling van het restaurant
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonOMG-2019-0831
Houtkade 7 te Goes
Het plaatsen van 4 overheaddeuren in
20 januari 2020
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
			
bestaande gevel
M-ACT162556.
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Door burgemeester
en wethouders
verleende
en ontheffingen
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zijvergunningen
de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
verleend:
verleend:
datum
zaaknummer
datum
zaaknummer
verzending
verzending
23-12-2019 OOW-2019-720
7-11-2016
OOW-2016-403
			

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

Montgomerystraat ter hoogte
het plaatsen van een schaftkeet van
Raadhuisstraat
hetdecember
plaatsen 2019
van een
van
nr. 25 te Goes7
16
t/mcontainer
15 mei 2020
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
24-12-2019 OOW-2019-722
Lange Kerkstraat 4 te Goes	Het plaatsen van een steiger van 6
tot 1
2017
t/m
24november
januari 2020
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen voor het plaatsen van een schaftkeet
4-11-2016
Grote
Kade 34 vergunningen
te Goes
ontheffing sluitingsuur
in verband
De
burgemeesterAFW-2016-429
maakt bekend dat zij
de volgende
en ontheffingen
heeft verleend:
met een besloten feest
op 19 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

verzending
Door de burgemeester
verleendeSchuverweg
vergunningen
en ontheffingen
24-12-2019
DHW_O-2019-724
2 te Goes	
ontheffing voor het schenken zwakDe burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft
verleend:
alcoholhoudende
dranken
tijdens
een klantenbijeenkomst op

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
24
januari 2020
verzending
24-12-2019 DHW_V-2019-681 Grote Markt 16 en 18 te Goes	vergunning drank- en horecawet
4-11-2016
24-12-2019

DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing
Brief
BV schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens
de LifeEXH-2019-680
Grote Markt 16 en 18 te Goes	exploitatievergunning
voor een
style markt op 12
november
2016
café-restaurant
Brief
BV
4-11-2016 EVG-2019-655
EVG-2016-425
Keizersdijk
teGoes	
Goes
eenevenementenvergunning
evenementenvergunningvoor
voor de
31-12-2019
Grote
Markt te
een
Kerst
Sing-in
op 24 december
2016,
de
Zeeuwse
keverdag
Goes op 19
juli
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
2020
dit evenement.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Tegen
een verleende
vergunning
of ontheffing
kunnenbezwaarschrift
belanghebbenden
binnen
zesburgemeester/burweken na de dag
van
verzending
(zie vermelde
datum)
een gemotiveerd
indienen
bij de
van verzending
(zie vermelde
datum) een
bezwaarschrift
bijvan
de burgemeester/burgemeester
en wethouders.
Het indienen
vangemotiveerd
een bezwaarschrift
schorst indienen
de werking
het besluit niet.
gemeester
wethouders . Het
een
bezwaarschrift
schorst de werking
besluit niet.
Wel
kan eenen
belanghebbende
dieindienen
bezwaarvan
heeft
gemaakt,
de voorzieningenrechter
vanvan
de het
Rechtbank
Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft
gemaakt,
voorzieningenrechter
vaneen
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
90006,de4800
PA Breda, verzoeken
voorlopige
Zeeland-West-Brabant,
Teamonverwijlde
Bestuursrecht,
Postbus
90006,
4800 PAbelangen,
Breda, verzoeken
eenVoor
voorlopige
voorziening
te treffen, indien
spoed,
gelet op
de betrokken
dat vereist.
een
voorziening
te treffen,
indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Inzage
van verleende
vergunningen
en ontheffingen
Na
een afspraak
met de afdeling
Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
afspraak
met de afdeling
Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
uNa
deeen
verleende
vergunningen
inzien.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Schoonmaakbeurt voor stadshavens
Gemeente Goes en waterschap Scheldestromen
maken de bodem van de stadshaven, jachthaven De
Werf en een deel van het havenkanaal schoon. De
voorbereidingen zijn gestart. Volgende week start
aannemerscombinatie Kloosterman-Smits met het
baggeren. Ook worden de damwanden op een aantal
plaatsen vervangen.
De sliblaag op de bodem van de havens is onder meer
verontreinigd door de activiteiten van de voormalige
gasfabriek. De bagger wordt per schip afgevoerd
naar een erkende stortlocatie in Rotterdam. Door het
verwijderen van de verontreinigde baggerlaag wordt
de waterkwaliteit sterk verbeterd.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Marconistraat 11’
Mogelijke hinder
Hinder voor de omgeving blijft beperkt. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Tot
half april is de haven niet toegankelijk voor boten.
De werkzaamheden zijn volgens planning voor het
vaarseizoen gereed. Op de kant zijn geen stremmingen vanwege de werkzaamheden. De aannemer treft
maatregelen om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld
door het inzetten van geluidsarme machines. Wel
kunnen omwonenden geluidshinder ondervinden
van compressors die voor het werk nodig zijn.
Het werk wordt op werkdagen tussen 07.00 en
19.00 uur uitgevoerd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Supermarkt Wolphaartsdijk’
Burgemeester en wethouders van Goes, maken
op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Supermarkt Wolphaartsdijk’ met ingang van 9
januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het
ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0664.BPWO08-ON99 en tevens beschikbaar
via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal
inzien kan ook, indien nodig, in het Stadskantoor.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op
het herstructureren van een gebied dat is ingeklemd
tussen de Hoofdstraat en Arjaan Katsmanstraat in
Wolphaartsdijk. Het betreft de percelen die kadastraal bekend zijn onder Goes, sectie AD, nummers
367, 368, 1312, 1313, 370, 371 en 372. Hier wordt

de nieuwbouw van een supermarkt (met parkeergelegenheid) en een vrijstaande woning beoogd.
De bestaande bebouwing binnen het plangebied
wordt deels gesloopt. De na nieuwbouw vrijkomende
ruimten in het bestaande supermarktgebouw kunnen
onder meer worden gebruikt voor centrumvoorzieningen.
Gedurende de genoemde termijn kan eenieder
schriftelijk of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de
raad van de gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC
in Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, Miriam Heijdra, (0113) 249 682 of
m.heijdra@goes.nl.

Burgemeester en wethouders van Goes maken,
op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad
het bestemmingsplan ‘Herziening Marconistraat 11’ op 21 november 2019 gewijzigd heeft
vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op
een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan “Marconistraat” voor wat betreft
het vestigen van een Lidl-supermarkt op het
voormalige Gamma-terrein aan de Marconistraat 11 te Goes.

De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht betreffen het aanpassen van de tekst
in de toelichting over de parkeerbehoefte en
de stikstofdepositie en het laten vervallen van
een voorgeschreven dakhelling in de regels.
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 9 januari 2020
gedurende zes weken ter inzage. De stukken
zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0664.BPGW18-VG99 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de genoemde termijn kan een
belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze
bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
over het ontwerpbestemmingsplan;
- een belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest om
tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken;
- een belanghebbende die door de wijziging
die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht in een nadeligere positie
wordt gebracht.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags
na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
een verzoek om voorlopige voorziening, zoals
bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke
ordening, is gedaan. Als een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
bestemmingsplan pas in werking nadat op het
verzoek is beslist.
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