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Ontwerpbestemmingsplan ‘Spoorstraat 17’
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenBurgemeester
enweken
wethouders
van van
Goesverzending
maken
den binnen zes
na de dag
op
van artikel
van
de Wet ruimtelijke
(ziegrond
vermelde
datum)3.8
een
gemotiveerd
bezwaarordening
bekendbij
datburgemeester
het ontwerpbestemschrift indienen
en wethouders.
mingsplan
‘Spoorstraat
17’ met ingangschorst
van 5
Het indienen
van een bezwaarschrift
maart
2020 van
gedurende
zes weken
terkan
inzage
de werking
het besluit
niet. Wel
een
ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan
digitaal de
belanghebbende
die bezwaar heeftisgemaakt,
te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeelandweb-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHA09-ON99
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
en
tevens4800
beschikbaar
viaverzoeken
www.goes.nl/bestem90006,
PA Breda,
een voorlopige
mingsplannen.
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
Het
heeft verschuldigd.
betrekking op
eenontwerpbestemmingsplan
dergelijk verzoek is griffierecht
het wijzigen van de bestemming van het perceel
Spoorstraat
te ’s-Heer Arendskerke van ‘BedrijVerstrekken17persoonsgegevens
venterrein’
naar ‘Wonen’.
De bedrijfsactiviteiten
In de basisregistratie
personen
(de officiële
op
deze locatie
beëindigd. Debevolkingsadbedrijfswoning
benaming
voorzijn
de Nederlandse
wordt
een burgerwoning
en een deelopgenomen
van de
ministratie)
zijn persoonsgegevens
bestaande
bedrijfsgebouwen
wordt
gesloopt.
Het
van alle inwoners
van Goes. Het
gaat
hierbij om
plangebied
komt overeen met
hetgegevens
perceel Spoorzowel uw adresgegevens,
als om
over
straat
17 innationaliteit,
’s Heer Arendskerke,
direct ten
huwelijk,
ouders endat
kinderen.
Deze
zuiden
vanworden
de spoorlijn
Vlissingen – verstrekt
Roosendaal
gegevens
vaak automatisch
ligt
aan andere zijden wordt
omgeven
door
aanen
overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
woningen
en een bedrijf.
maatschappelijke
instellingen, voor zover dat

noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
Gedurende
genoemde
termijn heeft
ieder
5 maart
	Wethoudersspreekuur
voor
10
november
Begrotingsraad voor
Begroting
instellingendebaseren
beslissingen
vaakeen
direct
op
de
schriftelijk
of mondeling
een
inwoners
en voor
ondernemers,
2017 zie
agenda
de mogelijkheid
uit de basisregistratie
verkregen
informatie.
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
zie www.goes.nl
www.goes.nl >> Bestuur
Bestuur en
en
naar
voren te brengen bij de
raad
van de gemeente
Organisatie
> Spreekuur
Organisatie
> Vergaderschema
De gegevensverstrekking
voor
publiekrechtelijke
Goes,
postbus
2118,
4460
MC Goes. dit
Voor
18.30
uuruur
15.00
doeleinden
kunt
u niet
voorkomen;
is het
verplicht
kenbaar
maken van
eenkunnen
mondelinge
		
Stadskantoor
Stadskantoor
voorgeschreven.
Soms
echterzienswijze
ook anderen
binnen
genoemde
periode
is het noodzakelijk
5 maart	
voor agenda
14
november Raadscommissie,
Inloopbijeenkomst
voor
verzoeken
beschikbare
gegevens
uit de basisregistijdig
een
afspraak
te
maken
met
Peter
Daniëlse
zie >belangstellenden
www.goes.nl > Bestuur
en
over de
tratie te verstrekken. Hiervoor
kunt
u geheimhouvia (0113) 249 809 of p.danielse@goes.nl.
Organisatie > Vergaderschema
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
20.00 uur
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
		
Stadskantoor
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
Omgevingsvergunning
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
Aanvragen omgevingsvergunning
Stadskantoor
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunBij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
ontvangst
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
20-02-2020 OMG-2020-0200 Witte Paardstraat 3 te Goes
het plaatsen van een lichtbak
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
21-02-2020 OMG-2020-0203 ‘s-Gravenpolderseweg 1 te Goes	het verbouwen van verschillende
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
verdiepingen van kantoorruimte
ontvangt u een bevestiging.
naar woning
Geen
collegespreekuur
22-02-2020 OMG-2020-0205 Oostsingel 54 te Goes
het aanleggen van een inrit
op
donderdag OMG-2020-0209
10 november
Wilt
u weten aan
wie in het afgelopen
jaar uw
24-02-2020
Lange Kerkstraat 2 te
Goes	
het vervangen
van kozijnen
gegevens zijnop
verstrekt,
dan kunt u daarvan
Het
collegespreekuur van 10 november komt in
				
de 2e verdieping
(schriftelijk)
een
opvragen
bij de
verband
met behandeling
van de begroting
te ver24-02-2020
OMG-2020-0206
Marten Toonderlaan
25
het overzicht
plaatsen van
een vlonder
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen.
Het eerstvolgende spreekuurteisKloetinge
donderdag
			
17
november om
18.30 uur.
26-02-2020
OMG-2020-0212
Proeftuin Kavel 16 zicht (kosteloos)
het thuisgestuurd.
bouwen van een woning
			
te Wilhelminadorp
Het is belangrijk
dat de gegevens
in uitrit
de basisGehandicaptenparkeerplaats
27-02-2020 OMG-2020-0215 Boomdijk te Wolphaartsdijk
het realiseren
van een
registratie juist
actueel 4zijn.
Twijfelt
of uw
Burgemeester
wethouders hebben
besloten
27-02-2020 en
OMG-2020-0216
Kleine
Kadeeen
11 te Goes	
hetenplaatsen
masten
t.b.v.u Wifi
gegevens kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
stadshaven Goes
de afdeling Publiekszaken.
Over3uw
rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goes in
28-02-2020
OMG-2020-0218
Vlasmarkt
18 te Goes	
het realiseren van
appartementen
plichten die teinmaken
hebbenbovenwoning
met de basisregisde buurt van of aan:
de bestaande
tratie is een folder
beschikbaar.
Deze
folder kunt u
-28-02-2020
’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novemOMG-2020-0217 86Kievitlaan
64 te Goes
het kappen
van twee
bomen
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
de aanvragen in te zien.

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

21-2-2020
OMG-2019-0849 Wijngaardstraat 10 te Goes	het verbouwen van een woning
				
tot 2 stadswoningen
21-2-2020
OMG-2020-0053 Henry Dunantstraat 22
			
te Wolphaartsdijk
het plaatsen van een schutting
24-2-2020
OMG-2019-0802 de wijken Goes Zuid,
het aanleggen van een telecomkabel
			
Goes Oost en Mannee te Goes
en het plaatsen van 3 schakelkasten
25-2-2020
OMG-2019-0750 Bredeweg 9 te Kloetinge
het aanleggen van een waterbassin
26-2-2020
OMG-2019-0917 Van Doornestraat 11 te Goes
het aanpassen van de inrit
27-2-2020
OMG-2020-0040 Sluisplaat 37 te Goes
het vernieuwen van een tuinhuis
27-2-2020
OMG-2020-0065 Vleugelweg 1 te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
27-2-2020
OMG-2019-0873 Jachthaven ‘De Werf’ te Goes	het vervangen van de damwanden
				
tegelijkertijd met de
				
waterbodemsanering
28-2-2020
OMG-2020-0046 Gebr.Spykerstraat 1 te Goes
het plaatsen van een tweede
				
stikstoftank

Verleende omgevingsvergunning Klein Frankrijk 29, 29A en 29B te Goes
Burgemeester
en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel
Omgevingsvergunningen

2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
een
omgevingsvergunning
hebben verleend voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op
Aanvragen
omgevingsvergunning
het
perceel Klein
29, maken
29A en bekend
29B te Goes.
is voorbereid
metomgevingsverguntoepassing van
Burgemeester
enFrankrijk
wethouders
dat zijDe
debeschikking
volgende aanvragen
om een
paragraaf
3.3 van
de Wabo en gewijzigd ten opzichte van het ontwerp door aan de beschikking een extra
ning hebben
ontvangen:
voorschrift te verbinden, inhoudende dat de omgevingsvergunning betrekking heeft op het toestaan van
een
gebruik van zaaknummer
het pand en het aansluitende
de volgende activiteiten:
datum
locatie terrein ten dienste van omschrijving
a.	
het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2, 3.1
ontvangst
en 3.2 van deOMG-2016-0610
bij het bestemmingsplan
‘Goes West’
behorende Staat
Bedrijfsactiviteiten;
31-10-2016
Karrelanden
te Goes
hetvan
bouwen
van een vrijstaande
b.	uitsluitend ter plaatse van de bedrijfsunit die is voorzien van een showroom,
productiegebonden
woning
detailhandel OMG-2016-0619
in de showroom, waaronder
wordt verstaan
detailhandel
die rechtstreeks
is verbonden
01-11-2016
Oude Boomgaard
5
het brandveilig
gebruik
van
met de hoofdactiviteit van het ter te
plaatse
gevestigde bedrijf, bestaande
uit 40
productie,
assemblage of
Kloetinge
gebouw
na herinrichting
kweek;
04-11-2016
OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
c. dienstverlening;
de schuur
d.	
maatschappelijke
activiteiten, waaronder
educatieve,
sociaalmedische,
sociaal04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottwegwordt
12 te verstaan:
Goes
het vervangen
van bestaande
culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve activiteiten en
activiteiten ten behoeve van
reclame
openbare dienstverlening;
e.	
alsvan
ondergeschikte
nevenactiviteit
bij de
ter plaatsekarakter.
uitgeoefende
Dekantoren
publicatie
ontvangen aanvragen
heeft een
informatief
Tegenactiviteiten.
een aanvraag kan geen

bezwaar worden gemaakt.
Met de te verlenen omgevingsvergunning wordt afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan
‘Goes West’.
Het project heeft betrekking op het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op een
Verleende
omgevingsvergunningen
braakliggend
naast Klein
Frankrijk
31, dat
waar
een garagebedrijf
Burgemeesterterrein
en wethouders
maken
bekend
zijhet
nabestemmingsplan
toepassing van deuitsluitend
reguliere voorbereidingsprocetoelaat.
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Met ingang van 5 maart 2020 is de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
zes wekenlocatie
in te zien. De stukken zijn digitaal
te raadplegen via www.ruimtedatumstukken, gedurende
zaaknummer
omschrijving
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGW08-VG99
en ook beschikbaar via www.goes.nl/
verzending
bestemmingsplannen.
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Tegen de verleende omgevingsvergunning
is met ingang van 6 maart en
2020
voor zes weken
te Wolphaartsdijk
uitbreiding
van deberoep
woningin te
stellen
bij de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team7A
Bestuursrecht,
Postbus
90006,
PA Breda,
31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein Frankrijk
te Goes
het
wijzigen
van4800
de gevels
van
door:
bestaand bedrijfspand
-	
een belanghebbende
die een zienswijze
naar voren
oververvangen
de ontwerpbeschikking;
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te heeft
Goes gebrachthet
van het
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is datperronmeubilair
hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht
over de ontwerpbeschikking;
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
-	een belanghebbende wiens beroep zich richt tegen de wijziging van de beschikking ten opzichte van
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
het ontwerp.
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
Verlenging beslistermijnen
verschuldigd.
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:

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
				
beslisdatum
OMG-2019-0927
Ketelkade 104 t/m 148 te Goes het bouwen
7 april 2020
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
			
van 23 kadewoningen
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
OMG-2019-0917
Van Doornestraat 11 te Goes het aanpassen van de inrit
9 april 2020
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
OMG-2019-0881
Marconistraat 11 te Goes
het bouwen van een supermarkt 11 april 2020
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonOMG-2020-0026
Stadshaven en Jachthaven
het plaatsen van nieuwe
15 april 2020
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
		
te Goes
damwanden Stadshaven
M-ACT162556.
			
en Jachthaven

Door burgemeester
en wethouders
vergunningen en ontheffingen
Meldingen
op basis van
artikel 8.40 verleende
Wet milieubeheer
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
volgendemeldingen
vergunningen
en ontheffingen
hebben
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij dedevolgende
op grond
van het Besluit
verleend:regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
algemene
datum
zaaknummer
datum
zaaknummer
verzending
ontvangst
7-11-2016 M-ACT200075
OOW-2016-403
12-2-2020

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

Raadhuisstraat24
7
Oostkerkestraat
’s
Heer
Arendskerke
in Wolphaartsdijk

hetrealiseren
plaatsen van
het
van een
een container
restaurant
van
1
november
2016
			
tot 1 november 2017
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
12 november
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter.
Bezwaar tot
maken
tegen een2016
voor
van
een schaftkeet
melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen contact op
methet
deplaatsen
Regionale
Uitvoerings4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
dienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.
met een besloten feest
op 19 november 2016
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
verleend:
De burgemeester
maakt bekend dat
hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
21-2-2020
OOW-2020-129
Piet
Heinstraat en M.A.
het
plaatsen van Telewash systeem
verzending
			
de Ruijterlaan te Goes
op 2 en 3 maart 2020
4-11-2016 OOW-2020-121
DHW_O-2016-438 Lange
Bleekveld
te Goes56 te Goes	het
ontheffing
zwak-alcohol21-2-2020
Vorststraat
plaatsenschenken
van 2 containers
houdende
tijdens
de Life				
van
9 maartdranken
t/m 13 maart
2020
style
markt op 12
2016
21-2-2020
SPD-2020-112
Burgemeester Hackstraat e.o.
het
aanbrengen
vannovember
10 spandoeken
4-11-2016
EVG-2016-425
te Goes
een evenementenvergunning
voor de
			
teKeizersdijk
Wolphaartsdijk
tijdens
de wielerronde van
Kerst Sing-in opop
2420
december
				
Wolphaartsdijk
juni 20202016,
de Keizersdijk
iseen
afgesloten
tijdens
24-2-2020
OOW-2020-130
Agnietenhof te Goes	het
plaatsen van
dixi toilet
van
ditfebruari
evenement.
26
t/m 3 april 2020
24-2-2020
GHO-2020-132
Kompasplein te Goes	ontheffing voor het uitvoeren van
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
binnen zes weken
na de dag
geluidproducerende
werkzaamvan verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen
bij de burgemeester/burheden
in de avonden nachturen
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst
van het besluit niet.
van 3de
t/mwerking
6 april 2020
Wel kan een belanghebbende
heeft8gemaakt,
de voorzieningenrechter
de Rechtbank
25-2-2020
OOW-2020-137 die bezwaar
Brahmslaan
te Goes	
het plaatsen vanvan
containers
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
verzoeken
voorlopige
vanBreda,
28 februari
t/m17een
april
2020
voorziening teOOW-2019-682
treffen, indien onverwijlde
spoed, gelet 43
op te
deGoes	
betrokken
belangen,
dat
een
25-2-2020
Middelburgsestraat
het wijzigen
van
devereist.
datum Voor
van de
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
eerder verleende vergunning voor
het plaatsen van een schaftkeet en
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
containers naar 9 maart t/m 29 mei
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113) 249 700, kunt
2020
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 4 maart 2020
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

datum
verzending

zaaknummer

25-2-2020

LOT-2020-131

locatie

omschrijving

Noordeinde 5C te Kloetinge	het organiseren van een kansspel
tijdens de seizoenafsluiting
				
op 20 juni 2020
27-2-2020
OOW-2020-118
Geertesplein 21 te Kloetinge
het plaatsen van een steiger
				
van 1 april tot 1 juni 2020
27-2-2020
OOW-2020-144
De Spinne te Goes
het plaatsen van een container
				
van 23 maart t/m 1 mei 2020

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

datum
verzending

zaaknummer

21-2-2020
EVG-2020-101
			
25-2-2020
EVG-2020-004

26-2-2020

EVG-2020-032

27-2-2020

EVG-2020-041

locatie

omschrijving

start en finish bij Omnium
een evenementenvergunning voor
te Goes
‘Oosterscheldeloop’ op 4 april 2020
Zusterstraat te Goes	een evenementenvergunning voor
Manhuistuinconcerten van mei
t/m september 2020
Zwembadweg 3 te Goes	een evenementenvergunning voor
de Avondvierdaagse Goes van 25
tot en met 28 mei 2020
Voorstad 17 te Goes	een evenementenvergunning voor
Avond van het kloppend hart 2020
op 25 april 2020

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.

Verlenging cameratoezicht (uitgaans)centrum
De burgemeester heeft besloten het cameratoezicht in het Goese (uitgaans)centrum te verlengen voor een
periode van vijf jaar van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024.
In combinatie met de inzet van politie op straat en andere aanvullende maatregelen blijkt het een zeer
effectief middel. Door rechtstreeks cameratoezicht heeft de politie de mogelijkheid heel snel en adequaat
te reageren op incidenten, politiemensen op straat gericht aansturen en ongeregeldheden/escalatie
voorkomen. Ook kan de politie de camerabeelden van strafbare feiten veiligstellen en achteraf gebruiken
om daders op te sporen en te vervolgen
Aan de randen van het cameragebied staan attentieborden, zodat bezoekers weten dat zij het cameragebied betreden. De camera’s zijn in principe 24 uur per dag, 7 dagen in de week in werking en leggen
beelden vast. Voor camerabeelden op openbare plaatsen geldt een wettelijke bewaartermijn van vier
weken. In afwijking hiervan kunnen gegevens langer worden bewaard als er concrete aanleiding, vermoeden, bestaat, dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een gepleegd strafbaar feit.
Het besluit tot verlenging cameratoezicht (uitgaans)centrum treedt in werking op de dag na bekendmaking. Belanghebbenden hebben binnen zes weken de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te
dienen 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, als 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, zijn
de verleende vergunningen in te zien.
www.goes.nl

