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Gewijzigde opstelling zaterdagmarkt
De opstelling van de zaterdagmarkt is gewijzigd.
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Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
Verbod op recreatief
nachtverblijf in Zeeland
Stadskantoor
14 november
Inloopbijeenkomst voor
Vanaf maandag 30belangstellenden
maart geldt er eenover
verbod
de
op toeristisch of recreatief nachtverblijf in heel
werkzaamheden aan de nieuwe
Zeeland, zowel voor toeristen als Zeeuwen. Dit
aansluiting op de A58
geldt voor recreatieparken, kampeerterreinen,
19.30 - 21.00 uur
minicampings, hotels, kamperen bij de boer,
Stadskantoor
kamerverhuur, (Air)B&B’s, pensions,
17 november
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Bestuur en Organisatie >
Vergaderschema
Omgevingsvergunning
19.30 uur
Stadskantoor

De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
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Westhofsezandweg 9
te ‘s-Heer Arendskerke
Opril Grote Markt 2 te Goes

het uitbreiden van een bestaande
loods
het aanleggen van een dakterras

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
de aanvragen in te zien.

Coronamaatregelen raken ons allemaal
Omgevingsvergunningen

De uitbraak van dit nieuwe coronavirus raakt ons
telefoon of digitaal. Vermijd daarnaast grote groeallemaal.
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De maatregelen zorgen voor veel vragen. Antwoord op deze vragen vindt u op de website
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Houd minimaal 1,5 meter afstand, wees alert en
veelgestelde vragen terug. Vindt u hier geen
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hoe u anderen
kunt helpen en steunen.
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vraag, bel dan naar het publieksdatum
zaaknummer
locatieDenk
omschrijving
aan
alleenstaanden en kwetsbaren. Ook hier
informatienummer 0800-1351 (dagelijks bereikverzending
geldt:
vermijd onnodig
contact. Zet boodschappen
baar van 8:00 het
tot 20:00
uur).van
Overige
vragen mag
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk 20
realiseren
een verbouwing
bijvoorbeeld voor de deur en communiceer
via de
u mailen aan ZeelandVeilig@vrzeeland.nl.
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning

31-10-2016

OMG-2016-0560

Klein Frankrijk 7A te Goes

het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
Uitzonderingen
doen,
schade
is te herstellen,
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat
te echter
Goes economische
het rooien van
4 waardevolle
eiken
Voor een aantal situaties geldt een uitzondering.
gezondheidsschade is onherstelbaar. In een
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Denk hierbij bijvoorbeeld aan seizoenarbeiders
normale situatie zijn alle toeristen van harte
of tijdelijke bewoning (door persoonlijke
welkom, deze situatie vraagt echter om een
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
omstandigheden) anders dan voor toeristisch of
andere benadering. We vragen zowel toeristen als
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
recreatief verblijf. Er wordt ook gecontroleerd op
inwoners van Zeeland hiervoor begrip te tonen en
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
dit verbod.
elkaar met vriendelijkheid te blijven behandelen.”
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
Impact
Vragen?
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
De maatregelen grijpen zwaar in voor de
Kijk op www.zeelandveilig.nl/veelgestelde-vragen
verschuldigd.
toeristische sector en alle betrokken ondernemers.
of u het antwoord op uw vraag terugvindt. Staat
Voorzitter Veiligheidsregio Jan Lonink: “We
het antwoord er niet bij, bel met uw gemeente of
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
begrijpen dat deze maatregelen in Zeeland pijn
stuur een mail aan zeelandveilig@vrzeeland.nl
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
verzending
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon23-3-2020
OMG-2020-0113 Albert Plesmanweg 10 te Goes het verbouwen van het pand
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
23-3-2020
OMG-2019-0881 Marconistraat 11 te Goes
het bouwen van een supermarkt
M-ACT162556.
24-3-2020
OMG-2020-0160 Westhavendijk 74
			

te Wilhelminadorp	het uitbreiden van een bestaande

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen enwoning
ontheffingen

Burgemeester OMG-2019-0894
en wethouders maken
bekend
dat zij2de
vergunningen
hebben
24-3-2020
Goese
Dieplaan
t/mvolgende
36
het bouwen en
vanontheffingen
32 woningen
verleend:
			
(even), Kalkblusserijstraat
			
22 t/m 30 (even) en 17 t/m 29
datum
zaaknummer
locatie en Wachthuisstraat
omschrijving
			
(oneven)
verzending
			
21 en 23 te Goes
7-11-2016 OMG-2020-0205
OOW-2016-403 Oostsingel
Raadhuisstraat
7
hetaanleggen
plaatsen van
24-3-2020
54 te Goes
het
vaneen
eencontainer
inrit
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
25-3-2020
OMG-2020-0121 ‘s-Gravenpolderseweg 88
het verbouwen van een woning
tot 1 november 2017
			
te Goes
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
tot van
12 november
25-3-2020
OMG-2020-0175 Burg C Koertstraat 6
het
aanpassen
de voor- en2016
voor hetenplaatsen
van een schaftkeet
			
te Wolphaartsdijk	zijgevel
het gedeeltelijk
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffingvan
sluitingsuur
in verband
optrekken
de voorgevel
metbouwen
een besloten
25-3-2020
OMG-2019-0941 Ketelkade 1 tot en met 75
het
van 37feest
appartementen
op 19 november 2016
			
te Goes
27-3-2020
OMG-2019-0927 Ketelkade 104 t/m 148 te Goes het bouwen van 23 kadewoningen
Door de burgemeester
verleendeStadshaven
vergunningen
en ontheffingen
27-3-2020
OMG-2020-0026
te Goes	
het plaatsen van een nieuwe
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen
verleend:
damwand
in de heeft
Stadshaven
27-3-2020
OMG-2020-0283 Goese Dieplaan 53 te Goes	het wijzigen van een omgevingsdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
vergunning

verzending

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)
datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-03-2020
		

W-AOV200137/
Goese Dieplaan 35 te Goes	het aanleggen en in gebruik hebben
00241013		van een gesloten bodemenergiesysteem

Heeft vragen of opmerkingen over een ingediende aanvraag? Neem dan contact op met de Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

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

4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld
te Goes
ontheffing
zwak-alcoholTegen
een verleende
vergunning hebben
belanghebbenden
binnen zes
weken naschenken
de dag van
verzending
houdende
dranken
de Life(zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift
in te dienen
bijtijdens
burgemeester
style
markt
op 12 november
2016
en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van
het besluit
niet. Wel kan
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk
Goes
een evenementenvergunning
voor de
een
belanghebbende
die bezwaar heeft
gemaakt,tede
voorzieningenrechter
van de Rechtbank ZeelandKerst Sing-in
24 december
2016,
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken
eenop
voorlopige
voorziede Keizersdijk
is Voor
afgesloten
tijdens
ning te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist.
een dergelijk
dit evenement.
verzoek is griffierecht verschuldigd.
Tegen een verleende
vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Verlenging
beslistermijnen
van verzending
vermeldemaken
datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bij volgende
de burgemeester/burBurgemeester
en (zie
wethouders
bekend
dat zij de termijn
om te beslissen
op de
aanvragen
gemeester
en wethouders . Het
indienen
van een
schorst de werking van het besluit niet.
om
een omgevingsvergunning
met
ten hoogste
zes bezwaarschrift
weken hebben verlengd:
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
zaaknummer
locatie
omschrijving	nieuwe
uiterste
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat beslisdatum
vereist. Voor een
dergelijk verzoek isSiemenwei
griffierecht51verschuldigd.
OMG-2020-0119
te Goes
het plaatsen van een dakopbouw
6-5-2020

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 1 april 2020
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

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

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-03-2020

M-ACT200162

Kloetingseweg 48 te Goes	het plaatsen van een extra
behandelstoel

datum
verzending

zaaknummer

24-3-2020

EVG-2019-575

26-3-2020
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

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

omschrijving

24-3-2020

OOW-2020-193

25-3-2020

OOW-2020-195

25-3-2020

OOW-2020-196

27-3-2020

OOW-2020-194

Opril Grote Markt 2 te Goes	het plaatsen van een schaarbrug
van 23 t/m 31 maart 2020
Grote Markt 28 te Goes	het plaatsen van een container van
25 maart t/m 27 maart 2020
Grote Markt 14 te Goes	het plaatsen van een container van
24 maart t/m 27 maart 2020
Sluisplaat 7 te Goes	het plaatsen van een container van
9 april t/m 15 mei 2020

25-3-2020

locatie

omschrijving

Stadshaven te Goes	een evenementenvergunning
voor het stadshavenfestival op 24
en 25 juli 2020
EXH-2019-650
Goese Poort 2 te Goes	een exploitatievergunning voor
een Chinees restaurant
DHW_V-2019-651 Goese Poort 2 te Goes	vergunning drank en horecawet
voor een Chinees restaurant

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

