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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
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AgendaGoes
instellingen,
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internationale symbool van de Holocaust,
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instellingen
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28 januari om 17.00
uur het
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voor agendaMargo Mulder op
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uit de basisregistratie
verkregen
informatie.
Holocaustmonument
‘Levenslicht’
bij het Stadskantoor.
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www.goes.nl
> Bestuur
en
project van het Nationaal
Comité
4 en 5 mei. Iedereen die
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is van
harte welkom
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> Vergaderschema
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om 17.00
15.00
uur uur aanwezig te zijn. doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Omgevingsvergunningen
14
november
Inloopbijeenkomst voor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisbelangstellenden over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouAanvragen omgevingsvergunning
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunom verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
ontvangst
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
20-12-2019 OMG-2019-0940 Naereboutsraat e.o te Goes	het ontgraven van een bouwput
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
voor de realisatie van 34 woningen
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
13-01-2020 OMG-2020-0057 De Spinne 11 te Goes	het renoveren van het hoogste
Stadskantoor
schuine dak
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
13-01-2020 OMG-2020-0054 Piccardtstraat e.o. te Goes	het herinrichten van de Piccardtzie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
straat en Blaaubeenstraat te Goes
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
14-01-2020 OMG-2020-0058 Goese Dieplaan (Kavel E52)
het bouwen van een woning
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
			
te Goes
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
14-01-2020 OMG-2020-0065 Vleugelweg (J-08) te Goes	het bouwen van een vrijstaande
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
woning
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
14-01-2020 OMG-2020-0061 Notestraat 24 te Goes
het realiseren van een uitrit
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
14-01-2020 OMG-2020-0067 Beatrixlaan 16 te Goes	het bouwen van een overkapping/
ontvangt u een bevestiging.
veranda
Geen
collegespreekuur
15-01-2020 OMG-2020-0068 Joannes Antonides
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overkapping
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u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuurAmundsenweg
is donderdag 2 te gemeente.
16-01-2020
OMG-2020-0076
Goes
het renoveren
van de
buitengevels
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
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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
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
de afdelingvan
Publiekszaken.
Over uw rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goesdat
in zij na toepassing
Burgemeester
en wethouders
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de reguliere voorbereidingsproceplichten
die
te
maken
hebben
met de basisregisde
buurt
van
of
aan:
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
tratie is een folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
-datum
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86locatie
d.d (1 novemzaaknummer
omschrijving
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
verzending
13-1-2020
14-1-2020
14-1-2020
15-1-2020
16-1-2020
		
16-1-2020

OMG-2019-0934
OMG-2019-0737
OMG-2019-0942
OMG-2019-0838
W-AOV190559/
00234026
OMG-2019-0687

16-1-2020
OMG-2019-0785
			
16-1-2020
OMG-2019-0857
16-1-2020
17-1-2020

OMG-2019-0897
OMG-2019-0940

17-1-2020
OMG-2019-0893
			
17-1-2020
OMG-2019-0831
17-1-2020

OMG-2019-0882

17-1-2020

OMG-2019-0887

Oude Singel 71 t/m 75 te Goes	het vervangen van 3 toegangsbruggen
Geldeloozepad 13 in Goes
het uitbreiden van een sportschool
Marquesweg 4 te Goes
het inbouwen van een kraanbaan
Veerweg 2 te Wolphaartsdijk
het bouwen van een schuur
Contrabasweg (kavel 7)
het realiseren van een gesloten
te Goes
bodemenergiesysteem
Voorstad 78 te Goes	het verbouwen van een bestaand
gebouw
Arjaan Katsmanstraat 9
het bouwen van een woning
(kavel W15) te Wolphaartsdijk
Piccolostraat 2 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
Schengeweg te Wolphaartsdijk het realiseren van een waterbassin
Naereboutstraat e.o te Goes	het ontgraven van een bouwput
voor de realisatie van 34 woningen
Proeftuin 19 (kavel W4)
het bouwen van een woning en
te Wilhelminadorp
maken van een inrit
Houtkade 5, 5A t/m 5D te Goes	het plaatsen van 4 overheaddeuren
in bestaande gevel
Dr. W. Dreeslaan 2 te Goes	het plaatsen van een tijdelijke
woonunit
Beatrixlaan 34 te Goes
het bouwen van een woning

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
Omgevingsvergunningen
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunGeweigerde
ning hebbenomgevingsvergunningen
ontvangen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen
hebben
datum geweigerd:
zaaknummer
locatie
omschrijving

datum
locatie
ontvangst zaaknummer
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes

omschrijving
het bouwen van een vrijstaande
16-1-2020
OMG-2019-0738 Van Doornestraat 2 te Goes	het
inrichten van een Foodcafé met
woning
horecabestemming
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Tegen
een geweigerde
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnen het
zes weken
de een
dag overkapping
van verzen- aan
04-11-2016
OMG-2016-0622
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
bouwennavan
ding (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
en wethouders.
de burgemeester
schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
Verlenging beslistermijnen
reclame
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om
omgevingsvergunning
met ten hoogste
hebben
verlengd:
Deeen
publicatie
van ontvangen aanvragen
heeft zes
eenweken
informatief
karakter.
Tegen een aanvraag kan geen

zaaknummer
locatie
omschrijving
bezwaar worden gemaakt.
				

nieuwe uiterste
beslisdatum

OMG-2019-0873
Albert Joachimikade
het vervangen van de damwanden
28 februari 2020
Verleende omgevingsvergunningen
		
16 - 18a te Goes
met de waterbodemsanering
Burgemeester en wethouders
maken bekendtegelijkertijd
dat zij na toepassing
van de reguliere voorbereidingsproce-

dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester
enzaaknummer
wethouders maken locatie
bekend dat zij de volgende meldingen
op grond van het Besluit
datum
omschrijving
algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
verzending

datum
omschrijving
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0529 locatie
Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
ontvangst
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
3-1-2020
Weijermanweg
19 te
het
van
de
31-10-2016 M-ACT200009
OMG-2016-0560 J.Klein
Frankrijk 7A
te Goes	
Goes
hetwijzigen
wijzigenvan
vangebruik
de gevels
van
inrichting
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter.
Tegen een melding kan geen
perronmeubilair
bezwaar
worden
gemaakt.
Als
u
vragen
of
opmerkingen
heeft
over
ingediende
dan kunteiken
u
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooienmeldingen,
van 4 waardevolle
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
via info@rud-zeeland.nl

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
verleend:
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
verzending
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
13-1-2020
OOW-2020-014
Koningstraat 4C te Goes	het plaatsen van een schaarlift op
verschuldigd.
18 januari 2020
Westhavendijk 1 te Goes	het aanbrengen van een spandoek
tijdens Ganzeregatta op 7 maart
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
2020
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
15-1-2020
OOW-2020-018
Mattheus Smallegangesbuurt het plaatsen van een container van
			
71 te Goes
13 t/m 31 januari 2020
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
15-1-2020
OOW-2020-019
J.D. van Mellestraat 35A te Goes	het plaatsen van een container van
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
13 t/m 31 januari 2020
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
15-1-2020
OOW-2020-017
Ravensteinlaan te Kloetinge	het plaatsen van een container van
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon13 t/m 31 januari 2020
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
16-1-2020
OOW-2020-009
Koningstraat 4 te Goes	het plaatsen van een container op
M-ACT162556.
20 en 21 januari 2020
17-1-2020
SPD-2019-705
Grote Markt te Goes	het aanbrengen van 30 spandoeken
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen entijdens
ontheffingen
Goes for Kika spinningmaraBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
thon op 24 mei
2020
verleend:
13-1-2020

SPD-2019-675

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
datum
locatie
omschrijvingheeft verleend:
De
burgemeesterzaaknummer
maakt bekend dat zij
de volgende vergunningen en ontheffingen
verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
verzending
’s
Heer
Arendskerke
vanexploitatievergunning
1 november 2016
13-1-2020
EXH-2019-384
M.D.de Grootstraat 69 te Goes	een
horecatot 1 november 2017
bedrijf
2-11-2016 AFW-2019-693
OOW-2016-414 Beestenmarkt
Anjelierstraat3te
verlengingsluitingsuur
tot 12 november
2016
15-1-2020
teGoes
Goes	ontheffing
voor afsluivoorBeats
het plaatsen
van
een
ting
op je Fiets
van
14schaftkeet
maart
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
in verband
op
15 maartsluitingsuur
2020
met een besloten
16-1-2020
DHW_V-2019-383 M.D. de Grootstraat 69 te Goes vergunning
drank-feest
en horecawet
op 19 november
2016
17-1-2020
DHW_O-2020-011 Geldeloozepad 5C te Goes	ontheffing
voor het
schenken zwakalcoholhoudende dranken op 31

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
januari 2020

De burgemeester
maakt bekend dat
hij de volgende
ontheffingen
heeft verleend:
17-1-2020
EVG-2019-729
Singelstraat
21 te vergunningen
Goes	en
een
evenementenvergunning
voor
Kiwanis Zeeland Exclusief Benefietdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
diner
op 7 februari 2020
verzending
17-1-2020
DHW_O-2019-731 Singelstraat 21 te Goes	ontheffing voor het schenken zwak4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken
zwak-alcoholalcoholhoudende
dranken
tijdens
houdende
dranken
tijdensBenefietde LifeKiwanis
Zeeland
Exclusief
style op
markt
op 12 november
2016
diner
7 februari
2020
4-11-2016 EVG-2020-002
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
eenevenementenvergunning
evenementenvergunningvoor
voor de
17-1-2020
Geldeloozepad
5, 	een
Kerst Sing-in op 24 december
2016,
			
4463 AJ Goes 	competitiewedstrijd
V.V. G.O.E.S.
de Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
HSV
HOEK op 31
januari 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

