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Stadskantoor
Wethoudersspreekuur voor
inwoners en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Spreekuur
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor
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zie voor agenda www.goes.nl >
Bestuur en Organisatie >
Vergaderschema
19.30 uur
Stadskantoor

Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Geen collegespreekuur
op donderdag 10 november
Het collegespreekuur van 10 november komt in
verband met behandeling van de begroting te vervallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
17 november om 18.30 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)

curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
om aan die instellingen geen gegevens over
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
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West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorzie4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
ning te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
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
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
voor extended stay Bleekveld te Goes
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben, met
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algeonverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
verschuldigd.
een extended stay aan het Bleekveld in Goes.
Met ingang van 19 maart 2019 is het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning, met de daarop
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
betrekking hebbende stukken, zes weken in te zien. De ontwerpbeschikking is digitaal te raadplegen op
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGC10-ON99 en ook beschikbaar via
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Hotel en brasserie Katoen, gevestigd aan het Bleekveld in Goes, heeft het voornemen aan de zuidzijde
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
van het Bleekveld een nieuw gebouw te realiseren, waarin op de begane grond ruimte is voor maatschap& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
pelijke functies, dienstverlening, kantoren en voorzieningen voor de extended stay en op de drie vervan een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewondiepingen ruimte voor 18 extended stay kamers. Onder extended stay wordt verstaan: het bedrijfsmatig
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
aanbieden van logies anders dan in een woning voor kortstondig verblijf tot maximaal 6 maanden aan
M-ACT162556.
natuurlijke personen die hun hoofdverblijf ergens anders hebben.

Door
burgemeester
en in
wethouders
verleende
vergunningen
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Door de burgemeester
verleende vergunningen omschrijving
en ontheffingen
zaaknummer
locatie
nieuwe uiterste
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Van Dusseldorp kavel te Goes het realiseren van 19
13 mei 2020
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
00237946		
bodemenergiesystemen
verzending
W-AOV200068/
Aria Fase 10 te Goes
het realiseren van gesloten
20 mei 2020
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol00238493		
bodemenergiesystemen
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april 2020
style markt op 12 november 2016
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de Keizersdijk is afgesloten tijdens
verleend:
dit evenement.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
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zaaknummer

locatie
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09-03-2020
10-03-2020
12-03-2020

OMG-2020-0246
OMG-2020-0253
OMG-2020-0268

Lindemansweg 7 te Kattendijke het uitbreiden van een woning
Smithweg 1 05 te Goes
het aanpassen van de gevel
Rijkenspad 2 te Goes
het vervangen van een erfafscheiding
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en ontheffingen
12-3-2020
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4 te Goes	het plaatsen van een container van 2 maart
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Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 18 maart 2020
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

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

9-3-2020

EVG-2020-147

10-3-2020

EVG-2020-021

Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
koningsspelen op 27 april 2020
Zwembadweg 3 te Goes	een evenementenvergunning voor
het Nederlands Jongleerfestival
van 21 t/m 24 mei 2020

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om 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, 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, zijn
de verleende vergunningen in te zien.
www.goes.nl

