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Breda, verzoeken een voorlopige
9voorziening
april	
agendacommissie
te Digitale
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Datum
Activiteit

Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Maatregelen
14
november
Inloopbijeenkomst voor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisZorg voor uzelf en voor
elkaar. Denk aan
ouderen
en anderenHiervoor
die hulp kunt
nodiguhebben.
belangstellenden
overde
deburen, onzetratie
te verstrekken.
geheimhouHoud minimaal 1,5 meter afstand, wees alert en kijk hoe u anderen kunt helpen en steunen. Denk aan
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
alleenstaanden en kwetsbaren. Ook hier geldt: vermijd onnodig contact. Zet boodschappen bijvoorbeeld
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
voor de deur en communiceer via de telefoon of digitaal. Vermijd daarnaast grote groepen. We blijven
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
hier met z’n allen aandacht voor vragen en gaan als het nodig is ook met u hierover in gesprek. Heeft u
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
zelf griep- of verkoudheidsklachten? Blijf binnen of bel zo nodig de huisarts.
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
Website
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
De maatregelen zorgen voor veel vragen. Antwoord op deze vragen vindt u op de website
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook vindt u op www.zeelandveilig.nl/coronavirus de in Zeeland
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
veelgestelde vragen terug. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, bel dan naar het publieksinformatieStadskantoor
nummer 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur). Overige vragen mag u mailen aan
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
ZeelandVeilig@vrzeeland.nl.
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Hulp vragen/en aanbod
Verbod op recreatief nachtverblijf
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
In deze krant zijn twee posters te vinden, een
De maatregelen rondom het coronavirus hebben
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
groene en een rode. Deze zijn bedoeld voor
ook invloed op de toeristische sector in Zeeland.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
iedere inwoner van de gemeente Goes. Met deze
In het algemeen geldt, blijf zoveel mogelijk thuis
ontvangt u een bevestiging.
raamposters kunt u laten zien of u in tijden van
en mijdt sociale contacten. Recreatief nachtverGeen
collegespreekuur
het coronavirus hulp kunt bieden of dat u zelf
blijf is niet toegestaan. U mag overdag tussen 7.00
op
donderdag
10Hulp
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eigenaar/
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enkele weken krijgt
u dat overvallen.
Het
eerstvolgende
is donderdag
Zet in de
witte
vlakken uwspreekuur
telefoonnummer
of
beheerder
de accommodatie,
bijvoorbeeld
zichtcamping
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17
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desnoods
een
of een
park. Overnachten is niet
briefje met zijn of haar gegevens in de bus doet.
toegestaan, want dit valt onder recreatief nachtHet is belangrijk
de gegevens
in op
de basisGehandicaptenparkeerplaats
Op die manieren komt u met anderen in contact.
verblijf.
Kijk voor dat
actuele
informatie
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
wethouders
hebben
besloten
Samen zijn wijen
goes
voor elkaar.
Uiteraard
kunteen
www.zeelandveilig.nl/coronavirus.
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats
te uw
reserveren
op het
u ook contact opnemen voor al
(hulp)vragen,
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken
vanofeen
gebruiker
te Goes
hulpaanbod
behoefte
aanwonende
een luisterend
oorin
plichten die te maken hebben met de basisregisde
buurt
van
of
aan:
met het SMWO. De telefoonlijn is bereikbaar via
tratieop
is een
folder beschikbaar.
folder kunt u
-(0113)
’s Heer227
Hendrikskinderenstraat
novem111 van maandag tot86
en d.d
met(1
vrijdag
Chat
donderdag
live met deDeze
burgemeester
opvragen
bij
de
afdeling
Publiekszaken.
ber
2016)
van 08.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur.
Het e-mailadres waar u naartoe mag mailen is
Heeft u vragen aan burgemeester Margo Mulder?
info@smwo.nl.
Stel ze dan donderdags tijdens het spreekuur
(16.30 - 17.30 uur) via de live chat op www.goes.
nl.

Samenspelende en sportende kinderen
Veel mensen vragen zich af of kinderen tijdens
de coronacrisis met elkaar buiten mogen spelen.
Het RIVM geeft aan dat jonge kinderen (tot en met
12 jaar) nog wel met elkaar mogen buitenspelen.
Dit moet wel onder toeziend oog van een ouder/
voogd gebeuren. De ouders/voogd die toezicht
houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar
houden. Uit de gegevens die momenteel bekend
zijn, lijken kinderen amper klachten te krijgen
van het coronavirus. Ze dragen weinig bij aan de
verspreiding ervan. Het dringend advies is wel
om het aantal samenspelende jonge kinderen te
beperken. Het vermijden van lichamelijk contact
is voor hen belangrijk, net als het wassen van hun
handen na het spelen.
Kijk voor meer informatie over de Goese maatregelen op www.goes.nl/coronavirus.

Chatbalk
Op de website van de gemeente verschijnt een
chatbalk. U heeft dan de mogelijkheid om vragen
te stellen en eventueel foto’s, video’s en documenten te delen. Alleen de burgemeester en de
webcare medewerker die op u reageert, zien uw
vragen en antwoorden.

Anoniem
Gesprekken via de live chat zijn anoniem. Wij
vragen u niet om vooraf uw naam door te geven.

Drukte
De chatbalk verdwijnt automatisch als er drie
gesprekken tegelijkertijd bezig zijn. Het is dus
mogelijk dat u door drukte even op een antwoord
moet wachten. De chatbalk is weer zichtbaar
als er minder dan drie gesprekken op hetzelfde
moment zijn.

Kaartjes om iemand een ‘hart onder de riem’ te steken
Omgevingsvergunningen

We moeten er deze tijden het beste van maken met elkaar. Aan wie denkt u? Aan familie die alleen thuis
zit?
Het verplegend
personeel in de zieken- en verzorgingstehuizen die de dagelijkse zorg voor patiënten
Aanvragen
omgevingsvergunning
en
ouderen hebben?
Aan iemand
die voor
u dedat
hond
of omaanvragen
boodschappen
gaat?
Aan uw kind op
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
zij uitlaat
de volgende
om een
omgevingsvergunkamers
of uw kleinkind
dat u tijdelijk moet missen?
ning hebben
ontvangen:
Iedereen
ter bemoediginglocatie
een hart onder de riem steekt, kunt
u via een pagina op onze
datum die u graag
zaaknummer
omschrijving
website
een goes’ kaartje sturen. Meteen online of uitgeprint via de post. Kijk op www.goes.nl/hartonderontvangst
deriem
voor de instructies
en het downloaden
vantedeGoes
kaartjes.
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
het bouwen van een vrijstaande
woning
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Oud papier
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
De gemeente Goes haalt vanaf maandag 6 april het oud papier weer op
devolgens
schuur de normale routes. We
lieten
u op woensdag
25 maart wetenScottweg
dat we tijdelijk
geen oud papierhet
ophaalden.
04-11-2016
OMG-2016-0621
12 te Goes
vervangen van bestaande
Aangezien de periode van de maatregelen is verlengd tot en met dinsdag
28 april, is een alternatieve
reclame
oplossing gevonden. Met hulp van medewerkers van andere afdelingen van de gemeente Goes halen we
het
papier van
bij uontvangen
op. Dit doen
we op deheeft
dag die
gewend bent.
Deoud
publicatie
aanvragen
eenuinformatief
karakter. Tegen een aanvraag kan geen

bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester
enzaaknummer
wethouders maken locatie
bekend dat zij de volgende aanvragen
om een omgevingsvergundatum
omschrijving
ning
hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
verzending
maken
tegen eenOMG-2016-0529
aanvraag is niet mogelijk.
31-10-2016
Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing

te Wolphaartsdijk
datum
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0560 locatie
Klein Frankrijk 7A te Goes
ontvangst

en uitbreiding van de woning
omschrijving
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
31-03-2020
te Goes
Goes	het
plaatsen
van een
31-10-2016 OMG-2020-0317
OMG-2016-0508 Dulciaansingel
Stationsplein 11 te
hettijdelijk
vervangen
van het
stacaravan
naast de bouw van een
perronmeubilair
woning
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes nieuwe
het rooien
van 4 waardevolle eiken
31-03-2020 OMG-2020-0319 Klein Frankrijk 13 te Goes	het wijzigen van een omgevingsver4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

gunning
31-03-2020 OMG-2020-0316 Dwarsweg te
het handelen in strijd met regels
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
			
‘s-Heer Arendskerke
Ruimtelijke Ordening
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
01-04-2020 OMG-2020-0320 De Stelle 33 te Goes	het bouwen van een tuinschuur met
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
afdak
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
01-04-2020 OMG-2020-0323 Albert Joachimikade 35 te Goes het renoveren van een damwand
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
01-04-2020 OMG-2020-0321 Oude Rijksweg 119
het bouwen van een vrijstaande
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
			
te ‘s-Heer Arendskerke
woning
verschuldigd.
01-04-2020 OMG-2020-0322 Oude Rijksweg 119
het slopen van een woning en een
			
te ‘s-Heer Arendskerke
schuur
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
02-04-2020 OMG-2020-0324 Ringbrug te Goes	het plaatsen van nieuwe
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
damwanden langs de Ringbrug
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
02-04-2020 OMG-2020-0326 Elvis Presleylaan 10 te Goes
het bouwen van een kapschuur
03-04-2020 OMG-2020-0329 H.A. Hankenstraat
het bouwen van twee woningen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
			
te Wilhelminadorp
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
03-04-2020 OMG-2020-0328 Aria kavel 1 t/m 37 te Goes
het bouwen van 37 woningen
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
06-04-2020 OMG-2020-0320 Goese Dieplaan 1 te Goes
het plaatsen van een steiger
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
M-ACT162556.
de aanvragen in te zien.

Door burgemeester
en wethouders(regulier)
verleende vergunningen en ontheffingen
Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
datzijzijnadetoepassing
volgende vergunningen
envoorbereidingsproceontheffingen hebben
Burgemeester en wethouders maken bekend dat
van de reguliere
verleend:
dure
de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
datum
zaaknummer
datum
zaaknummer
verzending
verzending
7-11-2016 OMG-2020-0157
OOW-2016-403
30-3-2020

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

Raadhuisstraat
hetbouwen
plaatsenvan
vaneen
eentuinkamer
container
Elvis
Presleylaan 7133 te Goes
het
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
1-4-2020
OMG-2020-0183 Abbekindersezandweg 2B
het realiseren van een
tot 1 november 2017
			
te Kloetinge	coachingscentrum
met behulp
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging
van
paardentot 12 november 2016
voor
het plaatsen
van
een schaftkeet
1-4-2020
OMG-2020-0058 Goese Dieplaan 59 te Goes
het
bouwen
van een
woning
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
1-4-2020
OMG-2020-0209 Lange Kerkstraat 2 te Goes	het vervangen van kozijnen
met
besloten
feest
op
deeen
tweede
verdieping
op aanbrengen
19 novembervan
2016
2-4-2020
OMG-2020-0225 Bocht van Guinea 4 te Goes
het
een zonwering
2-4-2020
OMG-2020-0217 Kievitlaan 64 te Goes
het kappen van twee bomen
Door de burgemeester
verleendeArie
vergunningen
2-4-2020
W-AOV200068/
fase: 10 Typeen
A:ontheffingen
kavel 1
het verlenen van een vergunning
De burgemeester
maakt bekend dat
hij6de
volgende
vergunningen
ontheffingen
heeft verleend:
		
00238493
t/m
Type
B: kavel
7, 18 en 26 en
voor
gesloten bodemenergie			
Type C: kavel 8 t/m 11 en
systemen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
			
14
t/m 17 Type D: kavel
verzending
			
12 & 13 Type E: kavel 19 t/m
4-11-2016
DHW_O-2016-438 21,
Bleekveld
te Goes
ontheffing schenken zwak-alcohol			
23 t/m 25,
27 t/m 30.
houdende dranken tijdens de Life			
Type F: kavel 22
style markt op 12 november 2016
			
Type G: kavel 31 t/m 37
4-11-2016 OMG-2020-0218
EVG-2016-425
Keizersdijk
eenrealiseren
evenementenvergunning
voor de
3-4-2020
Vlasmarkt
18teteGoes
Goes	het
van drie appartemenKerst
Sing-in
op 24 bovenwoning
december 2016,
ten
in de
bestaande
de Keizersdijk
afgesloten
3-4-2020
OMG-2020-0182 Goese Dieplaan 73 te Goes
het
bouwen vaniseen
steiger tijdens
dit bouwen
evenement.
3-4-2020
OMG-2020-0154 Manneeweg 3 te Kloetinge
het
van een bedrijfsloods
Tegeneen
eenverleende
verleendevergunning
vergunninghebben
of ontheffing
kunnen belanghebbenden
binnen
weken
na de dag
Tegen
belanghebbenden
binnen zes weken
na dezes
dag
van verzending
vanvermelde
verzending
(zie vermelde
datum)om
eeneen
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bij debij
burgemeester/bur(zie
datum)
de mogelijkheid
gemotiveerd
bezwaarschrift
in te dienen
burgemeester
gemeester
en wethouders
. Het
van een bezwaarschrift
schorstvan
de het
werking
van
hetWel
besluit
en
wethouders.
Het indienen
vanindienen
een bezwaarschrift
schorst de werking
besluit
niet.
kanniet.
Welbelanghebbende
kan een belanghebbende
dieheeft
bezwaar
heeft de
gemaakt,
de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
een
die bezwaar
gemaakt,
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
ZeelandZeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
90006,
4800 PA
Breda, verzoeken
een voorlopige
West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800
PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
voorzievoorziening
teindien
treffen,onverwijlde
indien onverwijlde
spoed,
gelet
op de betrokken
datVoor
vereist.
een
ning
te treffen,
spoed, gelet
op de
betrokken
belangen,belangen,
dat vereist.
een Voor
dergelijk
dergelijk
is griffierecht
verschuldigd.
verzoek
is verzoek
griffierecht
verschuldigd.

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
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Informatiepagina woensdag 8 april 2020
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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

30-3-2020

OOW-2020-202

locatie

omschrijving

Heernisseweg 90 te Goes	het plaatsen van een container van
31 maart t/m 3 april 2020
31-3-2020
OOW-2020-201
Nieuwstraat t.h.v. nummer 50 het plaatsen van een schaftkeet en
			
te Goes	toiletunit van 30 maart t/m 1 mei
2020
31-3-2020
GHO-2020-176
De Perponcherpolderweg 1
een ontheffing voor geluidshinder
			
te Wolphaartsdijk
tijdens personeelsevent ZLM
				
op 5 juni 2020
1-4-2020
OOW-2020-204
Oude Vismarkt 4 te Goes	het plaatsen van een hoogwerker
op 8 april 2020
2-4-2020
OOW-2020-208
Oude Vismarkt 4 te Goes	het plaatsen van een container van
1 april t/m 8 april 2020
2-4-2020
OOW-2020-209
Ganzenest te Goes	het plaatsen van een container van
31 maart t/m 21 april 2020
2-4-2020
OOW-2020-210
Bleekveld te Goes	het plaatsen van een dixi van
6 t/m 23 april 2020
2-4-2020
OOW-2020-207
Voorstad 85 te Goes	het plaatsen van zes pallets van
2 april t/m 4 april 2020

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

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.

Gemeentelijke diensten gesloten en gewijzigde ophaaldagen Pasen
Op Goede vrijdag en tweede paasdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Bij calamiteiten buiten
kantooruren kunt u bellen met 06 - 53 29 81 41. Op Goede vrijdag zijn er geen wijzigingen in het
ophalen van afval.

GFT, tweede paasdag
Op maandag 13 april wordt er geen GFT opgehaald in: Goese meer, Wilhelminadorp, Kattendijke en het
buitengebied, Goese Sas, Goes-West, Goese Schans, Mannee, Stelleweg Goes. De gewijzigde ophaaldag is
vrijdag 17 april.
De gewijzigde ophaaldag voor de verzamelroute GFT hoogbouw wordt dinsdag 14 april.

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

datum
verzending

zaaknummer

30-3-2020

EVG-2020-191

31-3-2020

locatie

omschrijving

Grote Markt te Goes	een evenementenvergunning voor
de Snuffelmarkt op 1 juni 2020 en
27 september 2020
DHW_O-2019-728 Da Vinciplein 1 te Goes	ontheffing schenken
zwak-alcoholhoudende dranken
tijdens Hollandse Toppers verzet
naar 25 september 2020

Restafval, tweede paasdag
De gewijzigde ophaaldatum voor de verzamelroute restafval bedrijven wordt vrijdag 17 april.

Papier, tweede paasdag
Op maandag 13 april wordt er geen papier opgehaald in Goese Polder 3 en 4 en Kloetinge 2 (2e maandag). Dit wordt vrijdag 17 april overdag.

Wijziging Goes-Zuid, Ouverture en de Poel
Door de wijzigingen worden de GFT-routes van vrijdag 17 april in Goes-Zuid, Ouverture en de Poel op
zaterdagochtend 18 april ingehaald. Dit geldt ook voor de verzamelroute restafval bedrijven.
www.goes.nl

