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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Afscheidsreceptie wethouder Derk Alssema
Wethouder
Derk Alssema neemt
afscheid
in Goes
Tegen dit verkeersbesluit
kunnen
belanghebbenomdat
hij opzes
7 april
burgemeester
wordt
van de
den binnen
weken
na de dag van
verzending
gemeente
Gilzedatum)
en Rijen.
is al tien jaar
actief
(zie vermelde
eenDerk
gemotiveerd
bezwaarin
de Goese
gemeentepolitiek.
Vanaf
als
schrift
indienen
bij burgemeester
en2010
wethouders.
gemeenteraadslid,
later
als fractievoorzitter
en
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst
sinds
2015 als
het
CDA.
de werking
vanwethouder
het besluitnamens
niet. Wel
kan
eenDe
Goese
en Zeeuwsedie
politiek,
verenigingen,
organibelanghebbende
bezwaar
heeft gemaakt,
de
saties
én inwoners leerden
hem
in deze periode
voorzieningenrechter
van de
Rechtbank
Zeelandkennen
als een Team
betrokken,
energiekePostbus
en actieve
West-Brabant,
Bestuursrecht,
bestuurder.
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
U
bentop
van
welkom
om persoonlijk
afscheid
gelet
deharte
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
van
te nemen
tijdens
zijn afscheidsreceptie
een Derk
dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
op 27 maart in theater de Mythe, Bleekveld 1 in
Goes
tussen 14.30
en 17.30 uur.
Verstrekken
persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadAgendaGoes
ministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
Datum
Activiteit als om gegevens over
zowel uw adresgegevens,
12
maart 	
Wethoudersspreekuur
voor Deze
huwelijk,
nationaliteit,
ouders en kinderen.
inwoners
en ondernemers,
gegevens worden
vaak automatisch
verstrekt
		
zie www.goes.nl
> Bestuur
en
aan overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
Organisatie
> Spreekuur
maatschappelijke
instellingen,
voor zover dat
		
uur wettelijke taken. Deze
noodzakelijk is18.30
voor hun
		
Stadskantoor
instellingen baseren
beslissingen vaak direct op

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
de uit de basisregistratie verkregen informatie.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Omgevingsvergunning
15.00 uur
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Aanvragen
omgevingsvergunning
14
november
Inloopbijeenkomst voor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisBurgemeester en wethouders
maken over
bekend
aanvragen om
een omgevingsvergunbelangstellenden
de dat zij de volgende
tratie te verstrekken.
Hiervoor
kunt u geheimhouning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ontvangst
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
03-03-2020 OMG-2020-0230 De Stelle 2 te Goes	het plaatsen van een schuur met
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
overkapping
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
04-03-2020 OMG-2020-0231 Goese Meerlaan 15 te Goes
het plaatsen van een tuinhuis
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
04-03-2020 OMG-2020-0232 Oude Rijksweg 83
het aanleggen van een nieuwe uitrit
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
			
te ‘s-Heer Arendskerke
Stadskantoor
05-03-2020 OMG-2020-0233 Klokstraat 5 te Goes	het vervangen van de verlichte
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
gevelreclame
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
05-03-2020 OMG-2020-0238 v.d.Spiegelstraat te Goes	het realiseren van 30 comfortu uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
				
woningen
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
05-03-2020 OMG-2020-0235 Klein Frankrijk 13 te Goes
het aanleggen van een inrit
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
de aanvragen in te zien.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Geen
collegespreekuur
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceop
donderdag
10omgevingsvergunningen
november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
dure de volgende
hebben verleend:

gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
(schriftelijk) een
overzicht opvragen bij de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
verdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen.
Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
verzending
(kosteloos)
17
november om
18.30 uur.
3-3-2020
OMG-2020-0118
Geertesplein 19 A tezicht
Kloetinge	
het thuisgestuurd.
plaatsen van een dakkapel en
dakraam
dat de gegevens
de basisGehandicaptenparkeerplaats
3-3-2020
OMG-2020-0041 Oude Rijksweg 9 Het is belangrijk
het bouwen
van een in
schuur
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
en wethouders hebben
besloten
een
			
te ‘s-Heer
Hendrikskinderen
gegevens kloppen?
Neemvan
daneen
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op 25
hette Goes	
4-3-2020
OMG-2020-0029
Fagotlaan
het bouwen
vrijstaande
de afdeling Publiekszaken.
Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
woning
plichten die tehet
maken
hebben
basisregisde
buurt van ofOMG-2020-0104
aan:
4-3-2020
Smithweg 18 te Goes	
verbreden
vanmet
eende
bestaande
tratie is een folder
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 noveminrit beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de
ber 2016)
5-3-2020
OMG-2019-0926 Wilgenstraat 1 A te Goes
hetafdeling
bouwenPubliekszaken.
van een berging/garage
6-3-2020
OMG-2019-0896 Molendijk 27 te Wolphaartsdijk	het vervangen van de wieken en de
bedekking op de kap

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

19-02-2020

M-ACT200094

locatie

omschrijving

Gebr.Spykerstraat 1 te Goes	het plaatsen van een tweede
stikstoftank ten behoeve van de
productie
22-01-2020 M-ACT200039
Beukenhof 1 te Goes	het realiseren van een overkapping
bij de laad- en loslocatie
13-02-2020 M-ACT200090
Oude Rijksweg 58
het uitbreiden van het huidige
			
te ‘s-Heer Arendskerke
agrarisch bedrijf
26-02-2020 M-ACT200111
Dirk Dronkersweg 8 te Goes
het starten van een
				
dagbestedingsbedrijf voor jongeren
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op 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:

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0610

Karrelanden te Goes

01-11-2016

OMG-2016-0619

04-11-2016

OMG-2016-0622

04-11-2016

OMG-2016-0621

omschrijving

het bouwen van een vrijstaande
woning
Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0529

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

omschrijving

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
31-10-2016 OMG-2016-0560
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
perronmeubilair
verzending
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
2-3-2020
SPD-2020-146
Grote Markt te Goes	het plaatsen van 6 spandoeken
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
tijdens Muziekfestival 4You op
16 mei 2020
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
4-3-2020
OOW-2020-150
Cypressenstraat 7 te Goes	het plaatsen van een keetwagen,
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
een dixi en een container van
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
2 maart t/m 24 juli 2020
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
4-3-2020
OOW-2020-151
Iepenstraat te Goes	het plaatsen van een schaftkeet en
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
toiletunit van 5 maart t/m
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
7 september 2020
verschuldigd.
4-3-2020
OOW-2019-710
Grote Markt 21 te Goes	het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
van een steiger tot 10 april 2020
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
5-3-2020
OOW-2020-159
Hollandiaplein te Goes	het gebruik van gemeentegrond
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
voor het plaatsen van een bus op
17 maart 2020
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
6-3-2020
OOW-2020-163
Oude Singel 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
5 maart t/m 3 april 2020
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonDoor
de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
M-ACT162556.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
verzending
Burgemeester EVG-2020-097
en wethouders maken
bekend
dattezijGoes	
de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
3-3-2020
Goese
Polder
een evenementenvergunning
voor
verleend:
Voorjaarsloop Cios Goes op 7 april
2020

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag

7-11-2016
OOW-2016-403
het plaatsen
van een in
container
van
verzending (zie
vermelde datum)Raadhuisstraat
de mogelijkheid7 om een gemotiveerd
bezwaarschrift
te dienen
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
totheeft
1 november
2017
werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar
gemaakt,
de voorzienin2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
tot
12
november
2016
genrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA
voor het
plaatsen
een
schaftkeet
Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde
spoed,
gelet van
op de
betrokken
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade 34
te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
belangen,
dat vereist.
Voor een dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
met een besloten feest
op 19 november 2016
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
Door
de burgemeester
verleende
de
verleende
vergunningen
in te zien.vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

Vaststelling bestemmingsplan ‘Gasthuis Goes’ en besluit hogere waarden Wet geluidhinder
datum
Burgemeester
enzaaknummer
wethouders maken,locatie
op grond van artikel 3.8 van de omschrijving
Wet ruimtelijke ordening, bekend
verzending
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Gasthuis Goes’ op 20 februari 2020 gewijzigd heeft vastge4-11-2016
Bleekveld
te Goes
ontheffing
schenken
zwak-alcoholsteld.
DaarnaastDHW_O-2016-438
is op 21 januari 2020
het besluit
hogere waarden Wet
geluidhinder
‘Gasthuis
Goes’ door
houdende dranken tijdens de Lifehet college vastgesteld.
style markt op 12 november 2016
4-11-2016vaststelling
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Gewijzigde
bestemmingsplan
Kerst Sing-in
24 december
2016,
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het nieuw bouwen van het Gasthuis
op hetop
perceel
kadastraal
de Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
bekend gemeente Goes, sectie F, nummer 2632. Het plangebied ligt tussen
de Oostsingel,
Kievitlaan,
Heerevenement.
nisseweg en de Oude Singel. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de dit
volgende
wijzigingen aangebracht:
1.	Een memo over de uitstoot van stikstof (AERIUS-berekening) is als bijlage bij de toelichting opgenoTegen
ontheffing
kunnen
belanghebbenden
binnen
zes weken na de dag
men.een
Deverleende
tekst in devergunning
toelichting of
(paragraaf
5.5)
is als gevolg
hiervan enigszins
aangepast.
van
(zievoorwaardelijke
vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
dede
burgemeester/bur2.	
Inverzending
de regels zijn
verplichtingen
opgenomen
(artikel 3.5
en 4.5)bijdie
aanplant en
gemeester
en wethouders
. Het indienen
van een bezwaarschrift
schorstInde
werking van
het besluit
instandhouding
van beplanting
in het plangebied
moet waarborgen.
samenhang
hiermee
is aanniet.
de
Wel
kan een
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt,
van de6.2)
Rechtbank
regels
is een
bijlage ‘Beplantingsplan’
toegevoegd.
Verderdeisvoorzieningenrechter
in de toelichting (paragraaf
melding
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
gemaakt van de voorwaardelijke
verplichtingen.
te treffen, indien
onverwijlde
spoed,2’gelet
opde
deverbeelding
betrokken belangen,
dat vereist. Voor een
3.voorziening
De dubbelbestemming
‘Waarde
- Archeologie
is van
verwijderd.
verzoek is
griffierecht verschuldigd.
4.dergelijk
De aanduiding
‘onderdoorgang’
is aan de verbeelding toegevoegd.

Inzage van verleende
ontheffingen
Gedeputeerde
Staten vanvergunningen
Zeeland heeft, en
in afwijking
van artikel 3.8, lid 4 Wro, ingestemd met de
Na een afspraak
met de
Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
vervroegde
publicatie
vanafdeling
het gewijzigd
vastgestelde
bestemmingsplan.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Beroep instellen

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op de Oostsingel, Heernisseweg en Kievitlaan wordt overschreden. Het college van burgemeester
en wethouders heeft besloten, op basis van de Wet geluidhinder, hogere waarden vast te stellen. Tegen
het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is dan ook niet gewijzigd ten
opzichte van het ontwerpbesluit.

Tijdens de beroepstermijn die loopt van 13 maart tot en met 23 april 2020 kan een belanghebbende
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage.
Beroep tegen het bestemmingsplan is alleen in te stellen door:
-	een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
-	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te maken;
-	een belanghebbende die door de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn
aangebracht in een nadeligere positie is gebracht.
Beroep tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is alleen in te stellen door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij het college
kenbaar te maken.

Inzage
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 12 maart 2020 voor zes weken digitaal
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO19-VG99 en
tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien is ook mogelijk in het Stadskantoor.
Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken is vanaf 12 maart tot en met 23
april 2020 analoog in te zien in het Stadskantoor van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.
De openingstijden van het Stadskantoor zijn maandag t/m woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag
van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Inwerkingtreding
De besluiten treden 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, treden de besluiten pas in werking nadat op het verzoek is beslist.
www.goes.nl

