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Datum
Activiteit
AgendaGoes
16 april 	Telefonisch
Datum
Activiteit wethoudersspreekuur

inwoners en ondernemers,
10 november voorBegrotingsraad
voor Begroting
zie www.goes.nl
Bestuur en
2017 zie voor>agenda
Organisatie
> Spreekuur.
www.goes.nl
> Bestuur en
		Bel Organisatie
om een afspraak
te maken
> Vergaderschema
naar
(0113)
15.00
uur249 607
		
18.30
uur
Stadskantoor
		
14
november Stadskantoor
Inloopbijeenkomst voor

belangstellenden over de
Houd voor actuele informatie onze website in
werkzaamheden aan de nieuwe
de gaten, www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/
aansluiting op de A58
gemeenteraad_43739/
19.30 - 21.00 uur
Stadskantoor
Oud papier
17 november
Wethoudersspreekuur voor
inwoners en ondernemers,
De gemeente Goes haalt sinds maandag 6 april
zie www.goes.nl > Bestuur en
het oud papier weer op volgens de normale rouOrganisatie > Spreekuur
tes. We lieten u op woensdag 25 maart weten dat
18.30 - 19.30 uur
we tijdelijk geen oud papier ophaalden.
Stadskantoor
Aangezien de periode van de maatregelen is
17 november
Hamerraad en Commissie,
verlengd tot en met dinsdag 28 april, is een alterzie voor agenda www.goes.nl >
natieve oplossing gevonden. Met hulp van medeBestuur en Organisatie >
werkers van andere afdelingen van de gemeente
Vergaderschema
Goes halen we het oud papier bij u op. Dit doen
19.30 uur
we op de dag die u gewend bent.
Stadskantoor
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Kaartjes om iemand een ‘hart onder de riem’
te steken
Geen collegespreekuur
op
10 november
We donderdag
moeten er deze
tijden het beste van maken
Het
van 10
metcollegespreekuur
elkaar. Aan wie denkt
u? november
Aan familiekomt
die in
verband
met
behandeling
van
de
begroting
alleen thuis zit? Het verplegend personeel intedevervallen.
eerstvolgende spreekuur
donderdag
zieken-Het
en verzorgingstehuizen
die deisdagelijkse
17
november
om
18.30
uur.
zorg voor patiënten en ouderen hebben? Aan
iemand die voor u de hond uitlaat of om boodGehandicaptenparkeerplaats
schappen gaat? Aan uw kind op kamers of uw
Burgemeester
wethouders
hebben besloten een
kleinkind dat uentijdelijk
moet missen?
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken
vanueen
gebruiker
wonende een
te Goes
Iedereen die
graag
ter bemoediging
hartin
de
buurt
van
of
aan:
onder de riem steekt, kunt u via een pagina op
-onze
’s Heer
Hendrikskinderenstraat
86 d.d
(1 novemwebsite
een goes’ kaartje sturen.
Meteen
ber
2016)
online of uitgeprint via de post. Kijk op www.goes.
nl/hartonderderiem voor de instructies en het
downloaden van de kaartjes.

Volg de gemeente Goes op Instagram
De gemeente Goes is sinds kort ook actief op
Instagram. Gebruikt u Instagram? Volg ons dan
op: www.instagram.com/gemeentegoes. Samen
brengen we onze mooie gemeente in beeld. Heeft
u zelf een mooie Goese foto gemaakt? Tag ons en
wie weet delen we uw foto in onze Stories!

Wijzigingen Marktreglement Goes 2011
Van het marktreglement Goes 2011 zijn drie
bijlagen gewijzigd vastgesteld. De opstelling van
de dinsdagmarkt is veranderd, net als die van de
zaterdagmarkt. Daarnaast is het aantal standwerkplaatsen gedaald van zeven naar vijf. Deze
bevinden zich op andere locaties op de markt dan
voorheen. Verder geldt voor de dinsdagmarkt een
nieuwe branchelijst.

Coronamaatregelen raken ons allemaal
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDe
maatregelen
zijndag
hard
nodig
om
denlandelijke
binnen zes
weken na de
van
verzending
het
tegen te
gaan.
Maar wij bezwaarhebben
(ziecoronavirus
vermelde datum)
een
gemotiveerd
in
Zeeland
daarnaast
nog extra maatregelen
schrift
indienen
bij burgemeester
en wethouders.
nodig.
Onze zorgsector
is kwetsbaar enschorst
de druk
Het indienen
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hierop
neemt
toehet
door
het virus.
de werking
van
besluit
niet. Daarom
Wel kan zijn
een we
voorlopig
genoodzaakt
om recreatief
nachtverblijf
belanghebbende
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heeft gemaakt,
de
te
verbieden. En we vragen
toeristen
om niet
naar
voorzieningenrechter
van de
Rechtbank
ZeelandZeeland
te komen.
West-Brabant,
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Impact
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We
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de impactbelangen,
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op
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we het coronavirus
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wat
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huwelijk,
nationaliteit,
en kinderen.
Deze
Daarbij
kunt
u eenvaak
forseautomatisch
boete krijgen.
Omdat
gegevens
worden
verstrekt
er
nogal
wat vragen zijn over
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endeze
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en
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hieronder de
belangrijkste
maatschappelijke
instellingen,
voor
zover dat
vragen
en antwoorden
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is voor hun
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delen politie en
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informatie.
en hoe hoog is die boete?
Bent
u met drie of meer mensen
bij elkaar op
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
straat
en houden
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doeleinden
kunt jullie
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voorkomen;
ditafstand,
is verplicht
dan
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Dekunnen
politie en
de boa’s
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Soms
echter
ook anderen
handhaven
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u.
Luistert
u
niet,
dan
krijgt
u
een
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouboete.
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
Voor 12- t/m 17-jarigen is die 95 euro en voor 18
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
jaar en ouder is de boete 390 euro. Blijft u dan
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
nog steeds te dicht bij elkaar hangen? Dan kunadres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
nen ze u aanhouden.
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
Deze regels gelden niet als u met uw huisgenoten
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
op straat bent. En ook kinderen jonger dan 12 jaar
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
mogen nog gewoon samen buiten spelen. Ouders
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5
muziekverenigingen of particulieren).
meter afstand tot elkaar houden.

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
om aan die instellingen geen gegevens over
Chat op donderdag live met de burgemeester
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Heeft u vragen aan burgemeester Margo Mulder?
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Stel ze dan donderdags tijdens het spreekuur
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
(16.30 - 17.30 uur) via de live chat op www.goes.
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
nl.
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.

Chatbalk

Op de website van de gemeente verschijnt een
Wilt u weten
aan dan
wie in
afgelopen om
jaarvragen
uw
chatbalk.
U heeft
dehet
mogelijkheid
gegevens
zijn
verstrekt,
dan kunt
u daarvan
te
stellen en
eventueel
foto’s,
video’s
en docu(schriftelijk)
een Alleen
overzicht
bij de
menten
te delen.
de opvragen
burgemeester
en de
gemeente.
Binnen enkele
weken
krijgt uzien
datuw
overwebcare
medewerker
die op
u reageert,
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
vragen en antwoorden. De chatbalk verdwijnt
automatisch als er drie gesprekken tegelijkertijd
Het iszijn.
belangrijk
dat mogelijk
de gegevens
indoor
de basisbezig
Het is dus
dat u
drukte
registratie
en actueel
Twijfelt
of uw
even
op eenjuist
antwoord
moetzijn.
wachten.
Deuchatbalk
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
is weer zichtbaar als er minder dan drie gesprekde afdeling
Publiekszaken.
Over uw rechten en
ken
op hetzelfde
moment zijn.
plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
Anoniem
opvragen bijvia
dede
afdeling
Publiekszaken.
Gesprekken
live chat
zijn anoniem. Wij
vragen u niet om vooraf uw naam door te geven.

Telefonische Lintjesregen
Ook dit jaar regent het over ’n paar weken lintjes
in Goes, maar vanwege het coronavirus gaat het
helaas wel een beetje anders dan anders. Omdat
het kabinet besloten heeft alle bijeenkomsten en
evenementen af te lasten tot 1 juni aanstaande
kan er dus ook geen samenkomst rondom de
uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen
worden gehouden. In plaats daarvan neemt burgemeester Margo Mulder op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 april telefonisch contact
op met de inwoners om wie het gaat. Hun namen
worden in de middag van 24 april ook gepubliceerd in een speciale editie van de Staatscourant.
Later dit jaar ontvangen de gedecoreerden en hun
gasten natuurlijk nog een uitnodiging voor een
feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk in Goes.
Wanneer dit is, kunnen we nu nog niet zeggen. Dit
is afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

Omgevingsvergunningen

de Zeeuwse economie. Maar hoe beter we ons aan
lenteweer. We snappen dat de verleiding groot is
alle
maatregelen
houden, des te beter gaan we de
om er met mooi weer op uit te trekken, maar ook
Aanvragen
omgevingsvergunning
effecten
van heten
coronavirus
tegen.
Webekend
zien datdat zij debij
mooi weer
geldt: blijf
Geniet van de zon
Burgemeester
wethouders
maken
volgende
aanvragen
omthuis.
een omgevingsvergunnagenoeg
alle ontvangen:
Zeeuwen zich aan de maatregelen
in de tuin of op het balkon. En moet u toch naar
ning hebben
houden. Dat is goed om te zien. Houd vol, samen
buiten? Houd dan minimaal 1,5 meter afstand en
zijn
we sterk tegen
corona.
ga niet naar plaatsen
waar veel mensen bij elkaar
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
komen.
ontvangst
Lenteweer
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Alleen samen krijgen we het coronavirus in NederKijk voor meerwoning
informatie op www.zeelandveilig.
land
onder controle.
Daar moet iedereen
en brandveilig
voor de Goese
maatregelen
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oudewat
Boomgaard nl/coronavirus
5
het
gebruik
van op
voor doen, en voor laten. Zeker nu met
mooie
www.goes.nl/coronavirus.
te het
Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 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

omschrijving

31-10-2016

OMG-2016-0529

31-10-2016

OMG-2016-0560

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

31-10-2016

OMG-2016-0508

4-11-2016
4-11-2016

OMG-2016-0537
OMG-2016-0540

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Mag ik met 2, 3 of meer mensen in één auto
al kunt u geen 1,5 meter afstand houden in een
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
naar het werk rijden?
auto), maar verstandig is het niet.
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
De basisafspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand
U bent wél strafbaar wanneer er 3 of meer mensen
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
houden als we niet tot één huishouden behoren
in één voertuig zitten. Bij 3 of meer mensen (die
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
(dus een gezin of anderszins huisgenoten zijn).
niet tot één huishouden behoren) moet u namelijk
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
U bent niet strafbaar als u met 1 collega of met
1,5 meter afstand tot elkaar bewaren en dit kan in
verschuldigd.
1 vriend of met 1 buur in één voertuig zit (ook

een voertuig niet.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Gewijzigde ophaaldagen afval rond Pasen
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

GFT, tweede paasdag
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Op maandag 13 april is er geen GFT opgehaald in: Goese meer, Wilhelminadorp, Kattendijke en het
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
buitengebied, Goese Sas, Goes-West, Goese Schans, Mannee, Stelleweg Goes. De gewijzigde ophaaldag is
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
vrijdag 17 april.
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
De gewijzigde ophaaldag voor de verzamelroute GFT hoogbouw is dinsdag 14 april.
M-ACT162556.
Restafval, tweede paasdag
Door
burgemeester
en wethouders
verleende vergunningen
en ontheffingen
De
gewijzigde
ophaaldatum
voor de verzamelroute
restafval bedrijven
is vrijdag 17 april.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
Papier,
tweede paasdag
Op maandag 13 april is er geen papier opgehaald in Goese Polder 3 en 4 en Kloetinge 2 (2e maandag).
datum
omschrijving
Dit
wordt vrijdagzaaknummer
17 april overdag. locatie

verzending
7-11-2016Goes-Zuid,
OOW-2016-403
7
het plaatsen van een container
Wijziging
Ouverture enRaadhuisstraat
de Poel
’s
Heer
Arendskerke
van 1 november
Door de wijzigingen worden de GFT-routes van vrijdag 17 april in Goes-Zuid,
Ouverture2016
en de Poel op
tot 1restafval
november
2017
zaterdagochtend 18 april ingehaald. Dit geldt ook voor de verzamelroute
bedrijven.
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
voor het plaatsen van een schaftkeet
Persoonlijke afvalkalender
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
U kunt uw persoonlijke afvalkalender downloaden op www.goes.nl/afvalkalender.
met een besloten feest
op 19 november 2016
Werkzaamheden Veerweg Wolphaartsdijk
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
DeVeerweg
burgemeester
maakt bekend
dat donderdag
hij de volgende
vergunningen
en ontheffingen
heeft verleend:
De
in Wolphaartsdijk
is van
23 april
tot en met vrijdag
1 mei afgesloten
voor verkeer.
De afsluiting is nodig om vakantiepark Veersekreek aan te sluiten op de bestaande riolering. Dura Verdatum
zaaknummer
locatie
meer
Infrastructuur
BV voert rioleringswerkzaamheden
uit en DNWG omschrijving
neemt kabel- en leidingwerkzaamverzending
heden voor haar rekening.
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de LifeOmleiding
style markt
november
2016
De woningen aan de Veerweg zijn bereikbaar. Verkeersdeelnemers moeten
echterop
wel12rekening
houden
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk
te Goes
een evenementenvergunning
voor de
met
het volgen van
een omleiding. Deze
vindt plaats
via de Aardebolleweg,
Leuterwegje en WolphaartsKerst Sing-in op 24 december 2016,
dijkseveer. Vanaf de Aardebolleweg zijn de woningen aan de
Keizersdijk
is afgesloten
Veerweg tot en met huisnummer 46 bereikbaar. Dat geldt ook voor dede
inrit
van camping
’t Veerse tijdens
Meer.
dit evenement.
Alle woningen vanaf Veerweg 71 (oneven nummers) en
Veerweg 48 (even nummers) of richting Wolphaartsdijkseveer zijn te bereiken via de omleidingsroute.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burVragen
gemeester
en wethouders
. Het indienenDownload
van een bezwaarschrift
schorst BouwApp.
de werkingDeze
van het
Heeft
u vragen
over de werkzaamheden?
dan de Dura Vermeer
is tebesluit
vindenniet.
eenPlay
belanghebbende
heeft
gemaakt, de voorzieningenrechter
van
de Rechtbank
inWel
de kan
Google
Store of in de die
Appbezwaar
Store voor
Apple-gebruikers.
Via de Dura Vermeer
BouwApp
krijgt
Team Bestuursrecht,
Postbus
90006, 4800
Breda,
voorlopige
uZeeland-West-Brabant,
alles te weten over de werkzaamheden.
U vindt
de informatie
op dePA
app
onderverzoeken
de naam:een
Realisatie
voorziening te
treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Vakantiepark
Veersekreek.
dergelijk verzoek is 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

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 15 april 2020
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

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.

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

06-04-2020 OMG-2020-0333
07-04-2020 OMG-2020-0334
			
07-04-2020 OMG-2020-0338

07-04-2020
08-04-2020
08-04-2020
08-04-2020

OMG-2020-0337
OMG-2020-0341
OMG-2020-0343
OMG-2020-0342

locatie

omschrijving

Tervatenseweg 26 te Kloetinge het verbouwen van een woning
Oosthavendijk 41
het verbouwen van een woning
te Wilhelminadorp
Zwembadweg 3 te Goes	het aanpassen van het kinderdagverblijf tot onderwijsfunctie en
sportzalen tot leslokalen
Goese Schans Kavel D te Goes het bouwen van een loods
Gebr. Spykerstraat 1 te Goes
het uitbreiden van een loods
Troelstralaan 1 te Goes
het tijdelijk plaatsen van units
Verrijn Stuartweg 31 te Goes	het aanbrengen van een
verdiepingsvloer

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

datum
ontvangst

zaaknummer

02-04-2020 M-ACT200175
			

omschrijving

Philipskreek te
Wilhelminadorp

een melding voor de tijdelijke
opslag van ca. 300 ton rundveemest

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Melding maken tegen een
bezwaar is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen 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

7-4-2020

OOW-2020-215

7-4-2020

OOW-2020-149

7-4-2020

OOW-2020-214

Beestenmarkt 6 te Goes	het plaatsen van een steiger van 3
t/m 7 augustus 2020
Bleekveld 9 te Goes	het plaatsen van een tent op 4 september 2020
Grote Markt 19 te Goes	het plaatsen van een steiger van 9
april t/m 17 juli 2020
Joannes Antonides
het plaatsen van een afvalcontainer
van der Goeskade 73 te Goes
van 14 t/m 29 mei 2020

Reserveren 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:
- Kleine Kade 35, Goes
- Oostwal 33, Goes
- Hollandiaplein 12-27

locatie

9-4-2020
OOW-2020-217
			

omschrijving

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
verkeersbesluit (9 april 2020) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij 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.

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

7-4-2020

EVG-2020-175

7-4-2020

EXH-2020-110

Zwembadweg 3 te Goes	een evenementenvergunning voor
Jeugdkamp op 6 en 7 juni 2020
Geldeloozepad 5F te Goes	het actualiseren exploitatievergunning i.v.m. terras

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

datum
verzending

zaaknummer

9-4-2020
OMG-2020-0328
			
			
			
			
9-4-2020
OMG-2020-0303
9-4-2020
OMG-2019-0938

locatie

omschrijving

Cellostraat 2 t/m 16 (even),
het bouwen van 37 woningen
Paukstraat 2 t/m 22 (even),
Pykeswegje 25 t/m 47 (oneven),
Vedelplein 2 t/m 12 (even)
te Goes
Acht Gemeten 1 te Goes
het bouwen van een tuinkamer
Kon. Wilhelminastraat 38A
het bouwen van een woning

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.

Verleende vergunning Drank- en Horecawet (uitgebreid)
De burgemeester maakt bekend dat zij na toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunning heeft verleend:

Zaaknummer		

locatie

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij 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 ZeelandWest-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

DHW_V-2020-001

Geldeloozepad 5F te Goes	het actualiseren vergunning Dranken Horecawet i.v.m. terras

Verleende uitgebreide intrekkingsbesluit voor Zuidwest Logistiek B.V.

Tegen de verleende vergunning kan gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda, door:
- een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij op verzoek van Zuidwest Logistiek, gelegen
aan de Van Doornestraat 3 te Goes de vergunning van 2005 (kenmerk: 0509337) en 2009 (kenmerk:
09019681/Wm.08.068) intrekken. In het definitieve besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp.
De omgevingsvergunning is vanaf 16 april 2020 tot en met 27 mei 2020 in te zien bij de publieksbalie
van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Dit is mogelijk van maandag tot en met
vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Goes.
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit, de adviseurs die advies
uitgebracht hebben over het ontwerpbesluit (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen
die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet te verwijten is geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerpbesluit kunnen tot en met 27
mei 2020 tegen de vergunning beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ZeelandWest Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De vergunningen
treden op 28 mei 2020 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is
gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer A.A.M.J. Oostvogels,
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 6349 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-IOV200004/00237369.

omschrijving

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 16 april 2020 is de verleende vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, voor zes weken in te zien. Maak voor
inzage een telefonische afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113) 249 700.

De vergunning 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.

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

