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In verband met de aanvullende maatregelen tegen de verspreiding
coronavirus,
heeft de
gemeente een aantal diensten aangepast:
•	Het is op dit moment niet mogelijk om digitaal afspraken te maken. Afspraken zijn alleen nog telefonisch te maken via 14 0113. Samen met u bekijkt een medewerker of een afspraak op korte of langere
termijn kan plaatsvinden. Dit om onnodig persoonlijk contact te vermijden.
• De kinderboerderij in de Hollandsche Hoeve is gesloten
• De leeszaal van het archief is gesloten
• De receptie van de Troelstralaan is alleen nog telefonisch bereikbaar via 14 0113
• De wethoudersspreekuren vinden telefonisch plaats. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u zich
vooraf aanmelden via het telefoonnummer (0113) 249 607.
Kijk voor meer informatie op www.goes.nl/coronavirus.

Websites met meer informatie
De maatregelen zorgen voor veel vragen. Antwoord op deze vragen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook vindt u op www.zeelandveilig.nl/coronavirus de in Zeeland veelgestelde vragen
terug. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, bel dan naar het publieksinformatienummer 0800-1351
(dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur). Overige vragen mag u mailen aan ZeelandVeilig@vrzeeland.nl.

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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Heeft u vragen of opmerkingen over een ingediende aanvraag? Neem dan contact op met de Regionale
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via 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
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceBestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
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16-03-2020 OMG-2020-0233 Klokstraat 5 te Goes	het vervangen van de verlichte
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
gevelreclame
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

17-03-2020 OMG-2020-0094 Waterstraat 4 te Goes
het verbouwen van het pand
17-03-2020 OMG-2020-0193 Hoekweide 6 te Wolphaartsdijk het plaatsen van een poort met deur
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
17-03-2020 OMG-2020-0106 Boomdijk 4 te Wolphaartsdijk het verplaatsen van een uitrit
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
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van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonbedrijfswoning
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
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M-ACT162556.
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De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
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
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan
voor uitbreiding hotel Beestenmarkt 17 t/m 23 te Goes
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben, met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van
hotel Katoen aan de zuidzijde van de Beestenmarkt in Goes.
Met ingang van 26 maart 2019 is het ontwerp van de te verlenen omgevingsvergunning, met de daarop
betrekking hebbende stukken, voor zes weken in te zien. De ontwerpbeschikking is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGC11-ON99 en ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Hotel en brasserie Katoen, gevestigd aan het Bleekveld in Goes, heeft het voornemen aan de zuidzijde
van de Beestenmarkt het hotel uit te breiden. Ter plaatse van de huidige panden Beestenmarkt 17 t/m
23 zijn 25 kamers beoogd. De hoteluitbreiding wordt voor een deel gerealiseerd in het bestaande pand
Beestenmarkt 17 en deels in nieuwbouw.
Het voornemen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad-Centrum’, omdat de uitbreiding
is gesitueerd op voor ‘Centrumvoorzieningen’ en ‘Wonen’ aangewezen gronden, alwaar het uitbreiden
van het hotel niet is toegestaan.
Gedurende de genoemde termijn heeft eenieder schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een
zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig
vooraf een afspraak te maken met Peter Daniëlse via (0113) 249 809 of p.danielse@goes.nl.

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

locatie

omschrijving

25-02-2020

M-ACT200108

31-08-2018

M-ACT180448

Olympiastraat 3 te Goes	het starten van een restauratiebedrijf voor auto’s
Houtkade 18 te Goes
het wijzigen van de inrichtingsgrens

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een
melding is niet mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen over ingediende meldingen?
Neem dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745
100 of via info@rud-zeeland.nl

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Albert Joachimikade 22-24 Goes’
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 26 maart 2020 het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Albert Joachimikade 22-24 Goes’ voor zes weken digitaal te raadplegen is
op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664. BPGC19-VO99 en ook beschikbaar is
via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien is, indien nodig, ook mogelijk.
Het voorontwerp heeft betrekking op het realiseren van veertien appartementen aan de Albert Joachimikade 22-24 in Goes op het perceel van voormalig op- en overslagterrein van Shell en later van de firma
Van den Dries. Het plangebied is begrenst door Ringbaan Oost, de Albert Joachimikade, de jachthaven
en het kanaal.
Tijdens de genoemde termijn zijn inspraakreacties schriftelijk in te dienen via een inspraakformulier. Dit
formulier is te downloaden op www.goes.nl/bestemmingsplannen onder ‘plannen ter inzage’. Neem voor
vragen contact op met mevrouw C.T. van de Vate via (0113) 249 764 of c.vande.vate@goes.nl.

Grondexploitatieovereenkomst Albert Joachimikade 22-24 te Goes
Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat zij op 20 maart 2020 de grondexploitatieovereenkomst inzake Albert Joachimikade 22-24 te
Goes zijn aangegaan met Tankopslag Midden Zeeland B.V. Deze overeenkomst heeft betrekking op het
realiseren van 14 appartementen aan de Albert Joachimikade 22-24 in Goes. De zakelijke beschrijving
van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst is vanaf 26 maart 2020 zes weken in te zien bij
de receptie van het Stadskantoor.

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

locatie

18-03-2020

OOW-2020-183

Albert Joachimikade 3 te Goes	het plaatsen van een hoogwerker,
een schaftkeet en een dixi van
23 maart t/m 24 april 2020
Wissekerkseweg 6
een ontheffing voor het overnachten
te ‘s-Heer Arendskerke	buiten een kampeerterrein in de
nacht van 11 op 12 juli 2020
Opril Grote Markt, Koningstraat het plaatsen van een torenkraan op
en Magdalenastraat te Goes	25 maart en 26 maart 2020 van
07.00 uur tot 11.00 uur

18-03-2020 KBK-2020-043
			
19-03-2020 OOW-2020-184
			

omschrijving

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

datum
verzending

zaaknummer

16-03-2020

EVG-2020-125

locatie

omschrijving

Marconistraat 13 te Goes	een evenementenvergunning voor
een Zeeuwse Woonmarkt van 15 t/m
17 oktober 2020
16-03-2020 EVG-2019-686
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Kingsnight 2020 op 26 april 2020
17-03-2020 DHW_O-2020-126 Marconistraat 13 te Goes	ontheffing voor het schenken zwak
alcoholhoudende dranken tijdens
een Zeeuwse Woonmarkt van 15 t/m
17 oktober 2020
19-03-2020 EVG-2020-042
Wissekerkseweg 6
een evenementenvergunning voor
			
te ‘s-Heer Arendskerke	Kinderkaravaan van Cirque
Moustache op 11 en 12 juli 2020
19-03-2020 EVG-2020-145
Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
Muziekfestival 4You op 16 mei 2020
20-03-2020 DHW_O-2019-687 Grote Markt te Goes	ontheffing voor het schenken van
zwak alcoholische dranken tijdens
Kingsnight op 26 april 2020
20-03-2020 DHW_O-2019-576 Stadshaven te Goes	ontheffing voor het schenken van
zwak alcoholische dranken tijdens
het Stadshavenfestival op 24 en 25
juli 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

