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Datum
Activiteit

Aanwijzing afwijkende sluitingstijden
horeca
2020
Tegen dit
verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
In
artikel
2:29 datum)
van de Algemene
Plaatselijke
Ver(zie
vermelde
een gemotiveerd
bezwaarordening
Goes is bij
bepaald,
dat het verboden
is een
schrift indienen
burgemeester
en wethouders.
horecabedrijf
bezoekers
geopendschorst
te hebben
Het indienen voor
van een
bezwaarschrift
of
bezoekers
toebesluit
te laten
of te
laten
dedaar
werking
van het
niet.
Wel
kanverblijven
een
van
’s nachts tweedie
uurbezwaar
tot ’s morgens
zeven uur.
belanghebbende
heeft gemaakt,
de
voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandOp
grond van bijzondere
omstandigheden
kan
West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
de
burgemeester
bepaalde
horecabedrijven
90006,
4800 PA voor
Breda,
verzoeken
een voorlopige
andere
dan de
sluitingsuren
voorziening
tebovengenoemde
treffen, indien onverwijlde
spoed,
vaststellen.
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
Voor
de volgende
bijzondere
activiteiten
heeft de
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
burgemeester in samenspraak met Koninklijke
Horeca
Nederland
afdeling Goes afwijkende
Verstrekken
persoonsgegevens
sluitingsuren
vastgesteld
voor 2020:
In de basisregistratie
personen
(de officiële
-benaming
Vrijdag 7 februari
- Goes 25+
voor de Nederlandse bevolkingsad-ministratie)
Vrijdag 6 maart
Goes 25+
zijn persoonsgegevens-opgenomen
-van
Vrijdag
3 april van Goes. Het gaat
- Goes
25+om
alle inwoners
hierbij
-zowel
Vrijdag
mei
- Goes 25+
uw1adresgegevens,
als om gegevens
over
-huwelijk,
Vrijdag 2nationaliteit,
oktober
- Goes 25+
ouders en kinderen.
Deze
-gegevens
Vrijdag 6worden
november
25+
vaak automatisch- Goes
verstrekt
-aan
Vrijdag
4 december
- Goes
25+
overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
-maatschappelijke
Zaterdag 26 december
Kerstdag
instellingen, voor- 2e
zover
dat

noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
Dat
betekent baseren
voor: beslissingen vaak direct op
instellingen
-de
daghoreca
om 03.00 uurverkregen informatie.
uit de basisregistratie
- alcoholvrije zaken met ontheffing tot 03.00 uur
opgegevensverstrekking
deze dagen om 04.00 voor
uur publiekrechtelijke
De
-doeleinden
nachthoreca
omu05.00
uur
kunt
niet voorkomen;
dit is verplicht

10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
AgendaGoes
15.00 uur
Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Tijdens
de Jaarwisseling
is het sluitingsuur
vrij.
Datum
14
november Activiteit
Inloopbijeenkomst voor
verzoeken
beschikbare gegevens
uit de basisregisHorecaondernemers
behoeven
voor
de
genoemde
13 februari 	Wethoudersspreekuur
belangstellenden over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhoudagen geen ontheffing van het sluitingsuur aan te
voor inwoners en ondernemers,
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
vragen. Als een ondernemer op grond van andere
		zie www.goes.nl > Bestuur en
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
dan deze bijzondere omstandigheden voor zijn
Organisatie > Spreekuur
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
of haar bedrijf een ontheffing van het geldende
18.30 uur
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
sluitingsuur wil aanvragen, moet daarvoor van
		
Stadskantoor
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
tevoren een schriftelijk verzoek worden ingediend
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
bij de burgemeester.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Omgevingsvergunning
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
Stadskantoor
Aanvragen omgevingsvergunning
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunzie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
ontvangst
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
03-02-2020 OMG-2020-0126 Grote Markt 6A te Goes	het plaatsen van een terrasafscheiVoor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ding
ontvangt u een bevestiging.
03-02-2020 OMG-2020-0127 De Stelle 27 te Goes
het plaatsen van een dakkapel
Geen
collegespreekuur
04-02-2020 OMG-2020-0141 Klokstraat 11 te Goes	het vervangen van de bestaande
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan
wie in
afgelopen
jaar uw
gevelpui
enhet
inpandige
verbouwing
gegevens zijnhet
verstrekt,
u daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt in 17 te Goes
04-02-2020
OMG-2020-0142
Krommemeet
kappendan
vankunt
een berk
(schriftelijk)
opvragen bijwijzigen
de
verband
met behandeling
van de begroting
te ver05-02-2020
OMG-2020-0144
Grote Markt
19 en 21
te Goes	een
het overzicht
inpandig verbouwen,
gemeente. Binnen
krijgt
u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
van deenkele
gevel weken
en nieuwe
entree,
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
isoleren
van daken en plaatsen van
nieuwe dakkapel
Het is belangrijk
dat de gegevens
de basisGehandicaptenparkeerplaats
05-02-2020 OMG-2020-0154 Manneeweg 3 te Kloetinge
het bouwen
van een in
bedrijfsloods
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gegevenstelefoonnummer
kloppen? Neem dan
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
Na een afspraak met de afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
(0113)
249 700,
kunt
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken
van een
gebruiker
te Goes in
u de aanvragen
inzien
in hetwonende
Stadskantoor.
plichten die te maken hebben met de basisregisde buurt van of aan:
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
-Aanvragen
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 (milieu)
d.d (1 novemomgevingsvergunning
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

05-02-2020
		

W-AOV200060/
Dusseldorpkavel te Goes
het aanleggen en in werking hebben
00237946		van 19 gesloten bodemenergiesystemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

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

datum
verzending

zaaknummer

3-2-2020
OMG-2020-0115
			
6-2-2020
OMG-2020-0096
7-2-2020
OMG-2019-0916
10-2-2020
OMG-2019-0933
10-2-2020
OMG-2019-0947

locatie

omschrijving

Oude Rijksweg 121
te ‘s-Heer Arendskerke
Zuidvlietstraat 28 te Goes
Goese Polder te Goes
Goese Dieplaan 31 te Goes
Diazweg 6 en 7 te Goes

het kappen van een boom
het bouwen van een houten garage
het renoveren van 194 woningen
het bouwen van een woning
het wijzigen van de gevel

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

Omgevingsvergunningen

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
Aanvragen omgevingsvergunning
onverwijlde
spoed,
gelet op de maken
betrokken
belangen,
Voor
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
Burgemeester
en wethouders
bekend
dat zijdat
de vereist.
volgende
aanvragen
om een
omgevingsvergunverschuldigd.
ning hebben ontvangen:

Verlenging
beslistermijnen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester
ontvangst en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om
een omgevingsvergunning
met ten
hoogste zesteweken
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
Goes hebben verlengd:
het bouwen van een vrijstaande
woning
zaaknummer
locatie
omschrijving
uiterste
01-11-2016 OMG-2016-0619
Oude Boomgaard
5
het brandveilig nieuwe
gebruik van
				
beslisdatum
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
OMG-2019-0800
Goese Diep Kavel Proeftuin
1018 / 7 te Wilhelminadorp
het bouwen van zeven
maart
2020 aan
04-11-2016 OMG-2016-0622
het bouwen van21
een
overkapping
		
1019AB te Goes
appartementen de schuur
OMG-2019-0849
Wijngaardstraat 10
te Goes12 te Goes
het verbouwen van
21 maart
2020
04-11-2016 OMG-2016-0621
Scottweg
heteen
vervangen van
bestaande
			
woning tot 2 stadswoningen
reclame
Verleende
omgevingsvergunning
(uitgebreid)
De publicatie
van ontvangen aanvragen
heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Burgemeester
en wethouders
bezwaar worden
gemaakt. maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning
hebben
verleend:
Verleende
omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocezaaknummer		
locatie
dure de volgende omgevingsvergunningen
hebben omschrijving
verleend:
OMG-2019-0888

Bergweg 1 te Goes

het brandveilig gebruik van Zorgcentrum Rehoboth

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
De
beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 13 februari 2020 ligt de
verzending

verleende
omgevingsvergunning,
de daarop20
betrekking hebbendehet
stukken,
gedurende
weken ter
31-10-2016
OMG-2016-0529 metNoorddijk
realiseren
van eenzes
verbouwing
inzage in het Stadskantoor. Voor inzage
kunt u een telefonische afspraak
maken metvan
de afdeling
Vergunte Wolphaartsdijk
en uitbreiding
de woning
ningen
en Handhaving,
telefoonnummer
2497A
700.
31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein(0113)
Frankrijk
te Goes
het wijzigen van de gevels van
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van
terinzagelegging
gemotiveerd
bestaand
bedrijfspand
beroep
worden ingesteld
bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
90006,
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te Goes
hetBestuursrecht,
vervangen vanPostbus
het
4800 PA Breda, door:
perronmeubilair
- 4-11-2016
een belanghebbende
die een zienswijze
naar voren heefttegebracht
overrooien
de ontwerpbeschikking;
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
Goes het
van 4 waardevolle eiken
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)
verschuldigd.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
perceel Klein Frankrijk 29, 29A en 29B te Goes. De beschikking is voorbereid met toepassing van parau de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
graaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
zaaknummer		
locatie
omschrijving
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
OMG-2019-0199
Klein Frankrijk 29,
bedrijfsverzamelgebouw
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
			
29A en 29B te Goes
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
Met de te verlenen omgevingsvergunning wordt afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsM-ACT162556.
plan ‘Goes West’. Het project heeft betrekking op het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op een
braakliggend terrein naast Klein Frankrijk 31, waar het bestemmingsplan uitsluitend een garagebedrijf
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
toelaat.
Burgemeester
maken
bekend
dat zij
de volgende vergunningen
ontheffingen
hebben
Met
ingang vanen
13wethouders
februari 2020
ligt de
verleende
omgevingsvergunning,
met deen
daarop
betrekking
verleend:stukken, gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.
hebbende
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGW08-VG99 en tevens beschikbaar via
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
www.goes.nl/bestemmingsplannen.

verzending

7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
7
het plaatsen
van een container
Tegen
de verleende
omgevingsvergunning
kan met ingang
van 14 februari
2020 gedurende
zes weken
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,2016
Postbus 90006,
tot 1 november 2017
4800 PA Breda, door:
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
tot 12 november 2016
- een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebrachtverlenging
over de ontwerpbeschikking;
voordat
hethij
plaatsen
van een schaftkeet
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijze
naar
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.
eenvan
besloten
feest
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag namet
afloop
de beroepstermijn.
Het
op
19
november
2016
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
de burgemeester
verleende
vergunningen
en ontheffingen
teDoor
treffen,
indien onverwijlde
spoed, gelet
op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor het indienen van
De beroepschrift
burgemeesterof
maakt
bekendom
dateen
hij de
volgendevoorziening
vergunningen
en ontheffingen
heeft verleend:
een
een verzoek
voorlopige
is griffierecht
verschuldigd.

datum intrekkingsbesluit
zaaknummer voor Zuidwest
locatie Logistiek B.V.
omschrijving
Ontwerp
verzending
Burgemeester en wethouders van Goes hebben een verzoek ontvangen om vergunning ingevolge de
4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld
te Goes
schenken
zwak-alcoholWet
algemene bepalingen
omgevingsrecht
van Demontage
werkplaatsontheffing
Zeeland, gelegen
aan
de Van
houdende
tijdens devan
LifeDoornestraat 3 te Goes in te trekken. Het intrekkingsverzoek heeft betrekking
opdranken
de vergunningen
style
november
2016
2005 (kenmerk: 0509337) en 2009 (kenmerk 09019681/Wm.08.068).
Zij markt
willenop
het12
besluit
verlenen
ter
4-11-2016 vanEVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
bescherming
het milieu.
Kerst
Sing-in
2016,
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 13 februari 2020 tot en met 25
maart
2020op
bij24
dedecember
publieksbalie
de Keizersdijk
afgesloten
tijdens
van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag
tot en met is
vrijdag
van 12.00
tot
16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Goes.dit evenement.
Een ieder kan tot en met 25 maart 2020, schriftelijk, zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen bij
Tegen
een verleende
vergunning
ontheffingHierbij
kunnen
belanghebbenden
zes weken
na deniet
dag
RUD
Zeeland
Postbus 35,
4530 AAofTerneuzen.
kan
worden verzochtbinnen
persoonlijke
gegevens
van verzending
vermelde
datum)
eenook
gemotiveerd
bezwaarschrift
indieneningebracht.
bij de burgemeester/burbekend
te maken.(zie
In deze
periode
kunnen
mondelinge
zienswijzen worden
Hiervoor
gemeester
en wethouders
Hettelefonische
indienen van
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
wordt
gelegenheid
geboden. na
afspraak.
Wel kan
een belanghebbende
die bezwaar
heeftingediend
gemaakt, of
debelanghebbenden
voorzieningenrechter
de Rechtbank
Enkel
belanghebbenden
die zienswijzen
hebben
aan van
wie redelijkerwijs
Zeeland-West-Brabant,
Team
90006, 4800
Breda,
verzoeken en
eendevoorlopige
niet
kan worden verweten
geenBestuursrecht,
zienswijzen tePostbus
hebben ingediend
overPA
het
ontwerpbesluit
adviseurs
voorziening
te treffen,
indien over
onverwijlde
spoed, geletkunnen
op de betrokken
belangen,
dat vereist. Voor een
die
advies hebben
uitgebracht
het ontwerpbesluit
later beroep
instellen.
dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
Voor
nadere
informatie
en het opvragen
van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 6349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd
Inzage
van verleende
vergunningen en ontheffingen
onder
nummer
W-IOV200004/00237369.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

23-01-2020 M-ACT200042
			

locatie

omschrijving

Abbekindersezandweg 2B
te Goes

een melding voor het houden van
paarden

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
contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of
via info@rud-zeeland.nl

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

datum
verzending

zaaknummer

3-2-2020
OOW-2020-075
			
3-2-2020
OOW-2020-071
4-2-2020
OOW-2020-072
			
10-02-2020 OOW-2020-018
			

locatie

omschrijving

Etty Hillesumlaan 4
het plaatsen van een container van
te Kloetinge
20 februari t/m 25 februari 2020
Singelstraat te Goes	het plaatsen van de Cultuurbus
op 4 maart 2020
Wijngaardstraat, Bleekveld
het plaatsen van een hoogwerker
en Bleekerstraat te Goes
van 5 t/m 21 februari 2020
Mattheus Smallegangesbuurt verlengen van de eerder verleende
te Goes	vergunning voor het plaatsen van
een container t/m 5 maart 2020

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

10-02-2020 EVG-2019-727
Da Vinciplein 1 te Goes	een evenementenvergunning voor
				
Hollandse Toppers op 28 maart 2020
10-02-2020 EVG-2020-030
‘s-Heer Hendrikskinderen e.o.	een evenementenvergunning voor
25e Wielerronde Ronde Van Goes op
28 maart en 19 september 2020

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het noordelijke deel van de ‘Verzetsheldenbuurt’ in Goes Oost
en vervangt voor dit gedeelte het volgende bestemmingsplan:
- bestemmingsplan ‘Goes Oost’ (2013).
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 13 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO20-VG99 en is 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 alleen worden
ingesteld door een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 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.

Voorontwerpbestemmingsplan Nieuwe Rijksweg 2D ‘s-Heer Hendrikskinderen
Burgemeester en wethouders van Goes maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening, bekend dat met ingang van 12 februari 2020
het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Rijksweg 2D ‘s-Heer Hendrikskinderen’ gedurende zes weken
digitaal is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664. BPHH11VO99 en tevens beschikbaar is via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien kan, indien nodig,
ook in het Stadskantoor.
Het voorontwerp heeft betrekking op het realiseren van 30 woningen aan de Nieuwe Rijksweg 2D in
’s-Heer Hendrikskinderen op het perceel van voormalig tuincentrum ‘Hendriksplaza’. Het plangebied
wordt begrenst door de Nieuwe Rijksweg, Oude Rijksweg 2B, Jacoba van Beierenstraat 16A en een groenstrook. Woensdag 19 februari 2020 vindt een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan plaats
in het Heer Hendrikhuis aan de Te Werfstraat 18 ‘s Heer Hendrikskinderen. Belangstellenden kunnen
tussen 19:00 en 20:30 u kennisnemen van het plan en vragen stellen aan de Gemeente en TCZ Vastgoed
BV.
Tijdens de genoemde termijn kunnen inspraakreacties schriftelijk worden ingediend via een inspraakformulier. Dit formulier is te downloaden op www.goes.nl/bestemmingsplannen onder ‘plannen ter inzage’.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de mevrouw A. te Brake via (0113) 249 679 of
a.te.brake@goes.nl.

Grondexploitatieovereenkomst ‘s-Heer Hendrikskinderen Hendriksplaza

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/
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.

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat zij op 7 februari 2020 de grondexploitatieovereenkomst inzake ‘s-Heer Hendrikskinderen
Hendriksplaza’ zijn aangegaan met TCZ Vastgoed B.V.. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van 30 woningen aan de Nieuwe Rijksweg 2 D en C te ‘s-Heer Hendrikskinderen. De onderverdeling van deze woningen is als volgt, 10 sociale huurwoningen, 6 woningen al dan niet in een rij, 7
levensloopbestendige patiowoningen en 7 kavels ten behoeve van vrijstaande woningen. De zakelijke
beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 12 februari 2020 zes
weken ter inzage.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes Oost’

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders van gemeente Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Verzetsheldenbuurt Goes Oost’ op 23
januari 2020 heeft vastgesteld.

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

