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27-01-2020 OMG-2020-0106
28-01-2020 OMG-2020-0109
28-01-2020 OMG-2020-0113
29-01-2020 OMG-2020-0115
			
29-01-2020 OMG-2020-0118
29-01-2020
30-01-2020
01-02-2020

OMG-2020-0117
OMG-2020-0119
OMG-2020-0120

01-02-2020 OMG-2020-0121
			

Boomdijk 4 te Wolphaartsdijk het verbreden van een uitrit
Nieuwe Diep 43 te Goes
het kappen van een boom
Albert Plesmanweg 10 te Goes het verbouwen van het pand
Oude Rijksweg 121
het kappen van een boom
te ‘s-Heer Arendskerke
Geertesplein 19 A te Kloetinge	het plaatsen van een dakkapel en
dakraam
Beukenhof 1 te Goes
het kappen van een boom
Siemenwei 51 te Goes
het plaatsen van een dakopbouw
Nassaulaan 9 te Goes	het plaatsen van zonnepanelen en
het vervangen van de kozijnen en
garagedeur
‘s-Gravenpolderseweg 88
het verbouwen van een woning
te Goes

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen inzien in het Stadskantoor.
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op met de Regionale Uitvoedatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ringsdienst
ontvangst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
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04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
datum
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04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
29-1-2020
OMG-2019-0902 Livingstoneweg 11 te Goes het wijzigen
reclamevan de inrit
29-1-2020
OMG-2020-0057 De Spinne 11-03 t/m
het renoveren van het hoogste
			
11-25 heeft
te Goes
schuine dak
De publicatie van ontvangen aanvragen
een informatief karakter.
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30-1-2020
OMG-2019-0928
Vogelzangsweg te Goes
het bouwen van een tuinmuur
bezwaar worden
gemaakt.
30-1-2020
OMG-2020-0025 Marquesweg 4 te Goes	het plaatsen van een tijdelijke opslaghal
3-2-2020
OMG-2019-0900 Livingstoneweg 11 te Goes	het verbouwen van het kantoor-gebouw
Verleende omgevingsvergunningen
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omgevingsvergunningen
verleend:
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algemene
voor inrichtingen milieubeheer
hebben ontvangen: omschrijving
datum regels zaaknummer
locatie

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
21-01-2020
werking
hebben
van
een koelin31-10-2016 M-ACT200036
OMG-2016-0560 Livingstoneweg
Klein Frankrijk11
7AteteGoes	
Goes het inhet
wijzigen
van de
gevels
van
stallatie
voor een
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31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter.
Bezwaar maken tegen een melperronmeubilair
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Neem
voor
vragen
of
opmerkingen
over
ingediende
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op meteiken
de
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien
van 4contact
waardevolle
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
verleend:
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
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
27-1-2020
LOT-2020-045
Bergweg 12 te Goes	een loterijvergunning voor Sjoelvereniverschuldigd.
ging de Goese Schuivers
Mauritsstraat 11 te Goes	het plaatsen van een container van 28
januari tot en met12 februari 2020
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
28-1-2020
STP-2020-047
Molenplein te Goes	een standplaatsvergunning voor de
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
verkoop van Surinaamse gerechten
29-1-2020
OOW-2020-054
hoek Klokstraat/
het plaatsen van een container van
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
			
Kreukelmarkt te Goes
13 maart tot en met 10 april 2020
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
29-1-2020
OOW-2020-060
Singelstraat te Goes	gebruik gemeentegrond voor de B&B
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Bus tijdens het LCGW congres op
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon26 maart 2020
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
30-1-2020
OOW-2020-059
Ossenhoofdstraat ter
het plaatsen van een schaarhoog
M-ACT162556.
			
hoogte van nr. 23 en 25	werker van 3 februari tot en met
			
te Goes
5 februari 2020
28-1-2020

OOW-2020-061

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

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

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
verzending
7-11-2016 DHW_O-2020-057
OOW-2016-403 Grote
Raadhuisstraat
het plaatsen
een container
27-1-2020
Markt 23 te7Goes	ontheffing
voor hetvan
schenken
van zwak
’s Heer Arendskerke
van
1
november
2016
alcoholische dranken tijdens kleinschatot 1 november
2017 en 16 februari
lig optreden
op 26 januari
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
tot
12
november 2016
2020
voor het plaatsen van een
schaftkeet
29-1-2020
EVG-2019-689
Singelstraat 21 te Goes	een evenementenvergunning
voor
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur
in
verband
Thank Goes it’s Friday op 13 maart 2020
met een besloten
30-1-2020
DHW_O-2019-690 Singelstraat 21 te Goes	een ontheffing
voor hetfeest
schenken van
op
19
november
2016 tijdens
zwak alcoholische dranken
Thank Goes it’s Friday op 13 maart 2020
Door de burgemeester
verleendeDevergunningen
en ontheffingen
30-1-2020
EVG-2020-027
Ring te Oud-Sabbinge	
een evenementenvergunning voor OpenDe burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen
en ontheffingen
luchtdienst
op 5 juliheeft
2020verleend:

datum
zaaknummer
locatie mogen belanghebbenden
omschrijving
Tegen
een verleende
vergunning of ontheffing
binnen zes weken na de dag
verzending
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur4-11-2016en wethouders.
DHW_O-2016-438
Bleekveld
Goes
ontheffing
schenken
gemeester
Het indienen
van eentebezwaarschrift
schorst
de werking
van hetzwak-alcoholbesluit niet.
houdende dranken
de LifeWel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
van detijdens
Rechtbank
markt
op 12 november
2016
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PAstyle
Breda,
verzoeken
een voorlopige
4-11-2016 te treffen,
EVG-2016-425
Keizersdijk
Goes
een
evenementenvergunning
voor de
voorziening
indien onverwijlde
spoed,te
gelet
op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor een
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
dit evenement.
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
een verleende
vergunning
of in
ontheffing
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
uTegen
de verleende
vergunningen
inzien
het Stadskantoor.
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burwww.goes.nl
gemeester 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 aanvragen en verleende vergunningen inzien.

