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bij burgemeester
en wethouders.
zie een
www.goes.nl
> Bestuur
en
Het indienen van
bezwaarschrift
schorst
Spreekuur
de werking vanOrganisatie
het besluit >niet.
Wel kan een
18.30
uur
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt, de
		
Stadskantoor
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeeland20
februari	Debatraad,
voor agenda
zie >
West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
www.goes.nl
> Bestuur
90006, 4800 PA
Breda, verzoeken
eenen
voorlopige
> vergaderschema
voorziening te Organisatie
treffen, indien
onverwijlde spoed,
		
19.30 uur
gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor
		
Stadskantoor
een dergelijk verzoek
is griffierecht verschuldigd.
Voor
evenementen
zie www.goesisgoes.nl
Verstrekken
persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadAmbachtscentrum
22 februari weer
open
ministratie) zijn persoonsgegevens
opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
Burgemeester
Margo Mulder
op 22over
zowel uw adresgegevens,
alsheropent
om gegevens
februari
om
13.00 uur het
Ambachtscentrum.
huwelijk,
nationaliteit,
ouders
en kinderen. Deze
Tijdens
deworden
asbestsanering
van het dak
vorig jaar
gegevens
vaak automatisch
verstrekt
in
oktober,
is door hevige regen
veel water
het
aan
overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
gebouw
binnengekomen.
Met man
enzover
macht
is
maatschappelijke
instellingen,
voor
dat
gewerkt
aan het
herstellen
van de waterschade.
noodzakelijk
is voor
hun wettelijke
taken. Deze
Het
bestuur van
het Ambachtscentrum
de op
instellingen
baseren
beslissingen vaakwil
direct
heropening
graag feestelijk
vieren. Er
staat tussen
de uit de basisregistratie
verkregen
informatie.
13.00 en 16.30 uur een drankje klaar en alle
betrokkenen
zijn welkom het
te komen
De gegevensverstrekking
voorresultaat
publiekrechtelijke
bekijken.
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Omgevingsvergunning
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. Bezwaar
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
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
09-02-2020 OMG-2020-0157 Elvis Presleylaan 133 te Goes
het bouwen van een tuinkamer
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
10-02-2020 OMG-2020-0161 Mosselbank 20 te Goes	het verbouwen van de garage tot
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
slaapkamer
Stadskantoor
10-02-2020 OMG-2020-0160 Westhavendijk 74
het uitbreiden van een bestaande
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
			
te Wilhelminadorp
woning
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
10-02-2020 OMG-2020-0163 Breitnerstraat 12 te Goes
het kappen van een boom
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
11-02-2020 OMG-2020-0168 Grote Markt 19 te Goes	het verbouwen van een pand tot
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
twee winkels en logieskamers
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
11-02-2020 OMG-2020-0172 Garnaetwei 7 te Goes	het verbouwen van een aanbouw
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
i.v.m. verduurzaming & levensloopopvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
bestendig
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
12-02-2020 OMG-2020-0174 Elvis Presleylaan 131 te Goes
het plaatsen van een carport
ontvangt u een bevestiging.
12-02-2020 OMG-2020-0175 Burg C Koertstraat 6
het vernieuwen/aanpassen van de
Geen
collegespreekuur
			
te Wolphaartsdijk	voor- en zijgevel en het plaatsen van
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan
wie in het afgelopen jaar uw
een dakkapel
gegevens
verstrekt,
daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt
in
13-02-2020
OMG-2020-0182
Goese
Dieplaan
73 te
Goes zijnhet
bouwendan
vankunt
een u
steiger
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
ver14-02-2020 OMG-2020-0183 Rozemarijnstraat 18 te Goes
het bouwen van een gebouw
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17
ommet
18.30
uur.
Na november
een afspraak
de afdeling
Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer
(0113) 249 700, zijn
de aanvragen in te zien.

Gehandicaptenparkeerplaats

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
en wethouders hebben besloten
een
Verleende omgevingsvergunningen
(regulier)
gegevens kloppen?
Neem dan
contact op met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsprocede afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken
van een omgevingsvergunningen
gebruiker wonende te Goes
in verleend:
dure de volgende
hebben
plichten die te maken hebben met de basisregisde buurt van of aan:
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
10-2-2020

OMG-2020-0002

10-2-2020

OMG-2020-0011

10-2-2020
OMG-2019-0933
10-2-2020
OMG-2019-0947
10-2-2020
OMG-2019-0858
10-2-2020
OMG-2020-0068
			
12-2-2020
12-2-2020
13-2-2020
13-2-2020

OMG-2020-0088
OMG-2019-0935
OMG-2019-0943
OMG-2019-0944

13-2-2020

OMG-2019-0949

Binnenhof 1 te Kloetinge	het vervangen van kozijnen, luifel
en dakgoot overstekken enz.
Dorpsstraat 5 te Kattendijke	het legaliseren van een tijdelijke
woonvoorziening
Goese Dieplaan 31 te Goes
het bouwen van een woning
Diazweg 6 en 7 te Goes
het wijzigen van de gevel
Albardastraat 30 te Goes
het legaliseren van een schutting
Joannes Antonides van der
het realiseren van een proeflokaal
Goeskade 1 te Goes	ten behoeve van de slijterij/
wijnhandel
Goese Dieplaan 39 te Goes
het bouwen van een aanlegsteiger
Grote Markt 16 - 18 te Goes
het verbouwen van een pand
Noordeinde 4 A te Kloetinge
het bouwen van een bijgebouw
Inlaag 11 te Wolphaartsdijk	het verbouwen van een vakantiewoning
Doornbosje 2 en 4 te Goes	het bouwen van twee vrijstaande
woningen

Verlenging beslistermijnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

OMG-2019-0926 Wilgenstraat 1 A te Goes
			

omschrijving	nieuwe uiterste
beslisdatum
het bouwen van een
berging/garage

2 april 2020

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsAanvragen omgevingsvergunning
procedure
uit deenWet
algemenemaken
bepalingen
omgevingsrecht
(Wabo)
de volgende
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wethouders
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dat zij de volgende
aanvragen
omomgevingsvergunning
een omgevingsvergunhebben
verleend:
ning hebben
ontvangen:
zaaknummer		
locatie locatie
datum
zaaknummer
OMG-2019-0842
Zomerweg 2 te Kloetinge
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes

omschrijving
omschrijving

het brandveilig gebruik van het pand
het bouwen van een vrijstaande
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang
van 20 februari 2020 is de
woning
verleende
omgevingsvergunning,
de daarop
betrekking
hebbendehet
stukken,
voor zes
weken
in te
01-11-2016
OMG-2016-0619 metOude
Boomgaard
5
brandveilig
gebruik
van
zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage
een telefonische afspraak gebouw
met de afdeling
Vergunningen en
te Kloetinge
40 na herinrichting
Handhaving,
(0113)Proeftuin
249 700.7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
04-11-2016 telefoonnummer
OMG-2016-0622
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van
terinzagelegging gemotiveerd
de schuur
beroep
worden ingesteld
bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
90006,
04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg
12 te Goes
hetBestuursrecht,
vervangen vanPostbus
bestaande
4800 PA Breda, door:
reclame
-	een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
-	
belanghebbende
aan wie
redelijkerwijs
te verwijtenkarakter.
is dat hij Tegen
geen zienswijze
naarkan
voren
Deeen
publicatie
van ontvangen
aanvragen
heeft niet
een informatief
een aanvraag
geen
heeft gebracht
over de ontwerpbeschikking.
bezwaar
worden gemaakt.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
indienen
vanomgevingsvergunningen
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
Verleende
beroep
heeft ingesteld,
de voorzieningenrechter
van
een voorlopige
voorziening
Burgemeester
en wethouders
maken bekend dat
zijde
narechtbank
toepassingverzoeken
van de reguliere
voorbereidingsprocetedure
treffen,
indien onverwijlde
spoed, gelet ophebben
de betrokken
belangen, dat vereist. Voor het indienen van
de volgende
omgevingsvergunningen
verleend:
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Meldingen
verzendingop basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester
wethouders maken Noorddijk
bekend dat20
zij de volgende meldingen
op grondvan
vaneen
hetverbouwing
Besluit
31-10-2016 enOMG-2016-0529
het realiseren
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
hebben ontvangen: en uitbreiding van de woning
te Wolphaartsdijk
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
bestaand bedrijfspand
ontvangst
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
31-01-2020 M-ACT200061
Hudsonweg 31 te Goes
het
starten van een restaurant
perronmeubilair
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een mel4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

ding is niet mogelijk. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende meldingen, neem dan contact
op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
info@rud-zeeland.nl
(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
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
verleend:
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
10-2-2020
OOW-2020-096
Westsingel / Naereboutstraat
het plaatsen van een hoogwerker
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
			
te Goes
op 24 februari 2020
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
11-2-2020

OOW-2020-091

Sluisplaat 1 te Goes	het plaatsen van rijplaten van 17
februari t/m 27 maart 2020
12-2-2020
OOW-2020-100
Thorbeckelaan te Goes	het plaatsen van opslagloods, keten
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
en gronddepot van 13 april 2020
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
t/m 30 september 2021
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon12-2-2020
OOW-2020-103
Stationsplein 1 te Goes	het plaatsen van een schaftkeet van
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
10 februari t/m 27 maart 2020
M-ACT162556.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Door
burgemeester
enbekend
wethouders
verleende
en ontheffingen
ontheffingenheeft verleend:
De
burgemeester
maakt
dat zij de
volgendevergunningen
vergunningen en
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
datum
zaaknummer
10-2-2020
EVG-2020-026
verzending
7-11-2016 EVG-2020-005
OOW-2016-403
10-2-2020

locatie te Goes	een
omschrijving
Scottweg
evenementenvergunning voor
scootersprint op 19 april 2020
Raadhuisstraat
7 Goes	een
het evenementenvergunning
plaatsen van een container
Zusterstraat
e.o. te
voor
’s Heer Arendskerke
van
1 november
20162020
Montmartre
op 6 juni
tot 1
november 2017
10-2-2020
EVG-2020-028
Rimmelandstraat te Goes	een
evenementenvergunning
voor
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
12 op
november
Koningsdag tot
2020
27 april2016
2020
voor het plaatsen
een schaftkeet
10-2-2020
DHW_O-2019-728 Da Vinciplein 1 te Goes	ontheffing
voor hetvan
schenken
zwak4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur
in verband
alcoholhoudende
dranken
tijdens
met een besloten
Hollandse
Toppersfeest
op 28 maart
op
19
november
2016
2020
10-2-2020
DHW_O-2020-006 Zusterstraat e.o. te Goes	ontheffing voor het schenken zwakDoor de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
alcoholhoudende dranken tijdens
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen
heeft
Montmartre
Goes
op 6verleend:
juni 2020
11-2-2020
DHW_V-2020-024 Joannes Antonides
vergunning drank en horecadatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
			
van
der Goeskade 1 te Goes
vergunning
voor Proeflokaal
verzending
				
Kijk op Drank
4-11-2016 DHW_V-2019-726
DHW_O-2016-438 Hudsonweg
Bleekveld te29Goes
ontheffing schenken
zwak-alcohol11-2-2020
te Goes	vergunning
drank en horecahoudende dranken
tijdensGoes
de Lifevergunning
voor De Beren
style
markt op 12 november
2016
11-2-2020
EXH-2019-725
Hudsonweg 29 te Goes	een
exploitatievergunning
voor
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning
voor de
restaurant
De Beren
Kerst
Sing-in op 24 december
12-2-2020
EXH-2020-023
Joannes Antonides
een
exploitatievergunning
voor2016,
de Keizersdijk
afgesloten
			
van der Goeskade 1 te Goes
Proeflokaal
Kijkisop
Drank tijdens
dit evenement.
13-2-2020
DHW_O-2020-029 Rimmelandstraat te Goes	een
ontheffing voor het schenken
van zwak alcoholische dranken
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
zes weken
tijdensbinnen
Koningsdag
2020 na
op de dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen
27 april
2020bij de burgemeester/burgemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan
belanghebbende
die
heeft
gemaakt,
de voorzieningenrechter
van de na
Rechtbank
Tegen
eeneen
verleende
vergunning
ofbezwaar
ontheffing
hebben
belanghebbenden
binnen zes weken
de dag
Zeeland-West-Brabant,
Teamdatum)
Bestuursrecht,
Postbus een
90006,
4800 PA bezwaarschrift
Breda, verzoeken
een
voorlopige
van
verzending (zie vermelde
de mogelijkheid
gemotiveerd
in te
dienen
bij de
voorziening te treffen, indien
gelet opvan
deeen
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor een
burgemeester/burgemeester
& onverwijlde
wethouders.spoed,
Het indienen
bezwaarschrift
schorst
de werking
van
dergelijk
is kan
griffierecht
verschuldigd.die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van
het
besluitverzoek
niet. Wel
een belanghebbende
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken
Inzage
van verleende
vergunningen
en ontheffingen
een
voorlopige
voorziening
te treffen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
Na eenVoor
afspraak
met de afdeling
en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
vereist.
een dergelijk
verzoekVergunningen
is griffierecht verschuldigd.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
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www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Uitwerkingsplan ‘Aria, gedeelte K’

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn de
verleende vergunningen in te zien in het Stadskantoor.

Ontwerpbeschikking Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat zij het voornemen heeft met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunningen te verlenen:

zaaknummer		

locatie

DHW_V-2020-001

Geldeloozepad 5F te Goes	actualiseren vergunning Drank- en Horecawet i.v.m. terras

omschrijving

Met ingang van 20 februari 2020 is de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, voor
zes weken in te zien. Maak voor inzage een telefonische afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer (0113) 249 700.
Over de ontwerpbeschikking hebben belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging naar keuze
schriftelijk of mondeling de mogelijkheid een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij de burgemeester. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het
noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer (0113) 249 942.
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar
voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Goes maken op grond van de
artikelen 3.8 en 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat zij op 11 februari 2020
het uitwerkingsplan ‘Aria, gedeelte K’ hebben
vastgesteld.
Met het uitwerkingsplan wordt deelgebied K,
zuidoostelijk gelegen in de wijk Aria Goes,
uitgewerkt. De uitwerking ziet toe op het planologisch mogelijk maken van de realisatie
van 37 woningen.

kan gemotiveerd beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage, door:
-	een belanghebbende die een zienswijze
naar voren heeft gebracht over het ontwerp van het uitwerkingsplan;
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht over
het ontwerp.

Het collegebesluit en het vastgestelde
uitwerkingsplan liggen vanaf 20 februari
2020 gedurende zes weken ter inzage. Het
besluit en het uitwerkingsplan zijn digitaal te
raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.
UPGZ27A-VG99 en zijn ook beschikbaar via
www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Het uitwerkingsplan 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 uitwerkingsplan pas in
werking nadat op het verzoek is beslist.

Gedurende de termijn van terinzagelegging

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Aria, gedeelte K’
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Goes maken bekend dat zij op 11 februari 2020
een besluit hogere waarden op grond van art. 83,
lid 1 en art. 110a Wet geluidhinder, voor de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve
van het bestemmingsplan ‘Aria gedeelte K’ hebben vastgesteld.

De hogere waarden hebben betrekking op de
geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A58, op
de woningen in Aria gedeelte K. Deze ontwikkeling wordt planologisch mogelijk gemaakt in het
uitwerkingsplan ‘Aria, gedeelte K’.

2020 tot en met 2 april 2020 in het gemeentehuis
van de gemeente Goes in Goes. Dit is mogelijk van
maandag t/m woensdag van 8.30 uur tot 17.00
uur, donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en op
vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met
bijbehorende stukken is in te zien van 20 februari

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan
gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, door:
-	een belanghebbende die een zienswijze naar
voren heeft gebracht over het ontwerp van het
uitwerkingsplan;
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
niet te verwijten is dat hij geen zienswijze naar
voren heeft gebracht over het ontwerp.
www.goes.nl

