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AgendaGoes
Datum
Activiteit
Datum
10
november Activiteit
Begrotingsraad voor Begroting

23 april 	Telefonisch
2017 ziewethoudersspreekuur
voor agenda
voorwww.goes.nl
inwoners en>ondernemers,
Bestuur en
zie www.goes.nl
Bestuur en
Organisatie > >Vergaderschema
Organisatie
> Spreekuur
15.00 uur
		Bel Stadskantoor
om een afspraak te maken
		november naar
(0113) 249 607 voor
14
Inloopbijeenkomst
		
18.30
uur
belangstellenden
over de
		
Stadskantoor
werkzaamheden aan de nieuwe
aansluiting op de A58
Houd voor actuele informatie onze website in
19.30 - 21.00 uur
de gaten, www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/
Stadskantoor
gemeenteraad_43739/
17 november
Wethoudersspreekuur voor
inwoners en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Chat op donderdag live met de burgemeester
Organisatie > Spreekuur
18.30 - 19.30 uur
Heeft u vragen aan burgemeester Margo Mulder?
Stadskantoor
Stel ze dan donderdags tijdens het spreekuur
17 november
Hamerraad en Commissie,
(16.30 - 17.30 uur) via de live chat op
zie voor agenda www.goes.nl >
www.goes.nl.
Bestuur en Organisatie >
Vergaderschema
Chatbalk
19.30 uur
Op de website van de gemeente verschijnt een
Stadskantoor
chatbalk. U heeft dan de mogelijkheid om vragen
te stellen en eventueel foto’s, video’s en docuVoor evenementen zie www.goesisgoes.nl
menten te delen. Alleen de burgemeester en de
webcare medewerker die op u reageert, zien uw
Geen
collegespreekuur
vragen en antwoorden. De chatbalk verdwijnt
op
donderdag
november
automatisch als10
er drie
gesprekken tegelijkertijd
Het
collegespreekuur
van 10 november
in
bezig
zijn. Het is dus mogelijk
dat u doorkomt
drukte
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
vereven op een antwoord moet wachten. De chatbalk
vallen.
eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
is weer Het
zichtbaar
als er minder
dan drie
gesprek17
ommoment
18.30 uur.
kennovember
op hetzelfde
zijn.

Gehandicaptenparkeerplaats
Anoniem

Burgemeester
hebben
besloten
Gesprekken viaendewethouders
live chat zijn
anoniem.
Wij een
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op het
vragen u niet om vooraf uw naam door te geven.
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
-Verplaats
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d (1 novemuw fiets!
ber 2016)
De spooronderdoorgang is inmiddels in gebruik,
maar in de omgeving wordt er nog volop
doorgewerkt. Aan de zuidkant van het spoor
wordt het plein helemaal opnieuw ingericht. De
bestaande fietsenrekken worden verwijderd en
er zijn tijdelijke rekken op het terrein naast ’t
Smoske geplaatst. Als het plein klaar is, plaatsen
we nieuwe dubbele rekken langs de wand van de
onderdoorgang.
Om de fietsenrekken te verwijderen, moeten deze
natuurlijk wel leeg zijn. Staat uw fiets hier nog
geparkeerd? Zorg dan dat deze vóór woensdag 6
mei is verplaatst.
We snappen goed dat in deze huidige tijd niet
iedereen altijd in de gelegenheid is om zijn fiets te
verplaatsen. Mocht dit het geval zijn, dan zal onze
aannemer zelf de fiets verplaatsen. Dat is natuurlijk onhandig en niet altijd eenvoudig vanwege de
sloten, dus indien dit voor u mogelijk is: verplaats
uw fiets op tijd. Dat scheelt onze aannemer een
hele hoop werk. Bedankt!

Actuele informatie maatregelen coronavirus
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenDe
het coronavirus
ons alledenuitbraak
binnen van
zes weken
na de dagraakt
van verzending
maal.
Alleen samen
krijgen
we het coronavirus
(zie vermelde
datum)
een gemotiveerd
bezwaarin
Nederland
onder
Daar en
moet
iedereen
schrift
indienen
bij controle.
burgemeester
wethouders.
wat
doenvan
en voor
laten. De maatregelen
Het voor
indienen
een bezwaarschrift
schorstzijn
niet
leuk, maar
om verspreiding
de werking
vanwel
hetnoodzakelijk
besluit niet. Wel
kan een
van
het virus te voorkomen.
Het
kabinet
heeft de
belanghebbende
die bezwaar
heeft
gemaakt,
gisteren
(dinsdag 21 april)
eenRechtbank
persconferenvoorzieningenrechter
van de
Zeelandtie
gegeven overTeam
de (aangepaste)
maatregelen
West-Brabant,
Bestuursrecht,
Postbus
rondom
het coronavirus.
De genomen
90006, 4800
PA Breda, verzoeken
eenbesluiten
voorlopige
zijn
niet in deze
editie teindien
lezen,onverwijlde
omdat de krant
voorziening
te treffen,
spoed,
al
bij de
lag. Kijk
voor de dat
meest
actuele
gelet
opdrukker
de betrokken
belangen,
vereist.
Voor
informatie
op verzoek
www.goes.nl/coronavirus
of
een dergelijk
is griffierecht verschuldigd.
www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Verstrekken persoonsgegevens
In de basisregistratie personen (de officiële
Telefonische
Lintjesregen
benaming voor
de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Ook
regent van
het deze
lintjes
in Goes,
van dit
allejaar
inwoners
Goes.week
Het gaat
hierbij
om
maar
het coronavirus
gaat
het helaas
zowelvanwege
uw adresgegevens,
als om
gegevens
overwel
een
beetje nationaliteit,
anders dan anders.
het kabinet
huwelijk,
oudersOmdat
en kinderen.
Deze
besloten
allevaak
bijeenkomsten
en verstrekt
evenemengegevensheeft
worden
automatisch
ten
te lasten tot 1 juni aanstaande
er dus
aanafoverheidsinstellingen
en enkelekan
bijzondere
ook
geen samenkomst
rondom de
uitreiking
van
maatschappelijke
instellingen,
voor
zover dat
de
Koninklijkeisonderscheidingen
worden
noodzakelijk
voor hun wettelijke
taken.gehouDeze
den.
In plaatsbaseren
daarvanbeslissingen
neemt burgemeester
Margo
instellingen
vaak direct
op
Mulder
opbasisregistratie
woensdag 22, donderdag
23 en vrijdag
de uit de
verkregen informatie.

24 april telefonisch contact op met de inwoners
om
wie het gaat. Hun namen
in de midDe gegevensverstrekking
voorworden
publiekrechtelijke
dag
van 24 april
gepubliceerd
indit
eenisspeciale
doeleinden
kuntook
u niet
voorkomen;
verplicht
editie
van de Staatscourant.
voorgeschreven.
Soms kunnen echter ook anderen

verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisLater
jaar ontvangen
de gedecoreerden
en hun
tratiedit
te verstrekken.
Hiervoor
kunt u geheimhougasten natuurlijk nog een uitnodiging voor een
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk in Goes.
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
Wanneer dit is, kunnen we nu nog niet zeggen. Dit
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
is afhankelijk van het verloop van het coronavirus.
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Het juiste woonadres is van groot belang. Alle
muziekverenigingen of particulieren).
overheidsdiensten gebruiken daarvoor de
Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer,
om aan die instellingen geen gegevens over
sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiereen bepalende rol.
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Via deze samenwerking geven overheidsdiensten
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
hun twijfels over de bewoning van een adres door
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een
ontvangt u een bevestiging.
onderzoek, want met een verkeerd woonadres
in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik
Wilttoeslagen,
u weten aan
wieontwijken
in het afgelopen
jaar uw
van
of het
van (belasting)
gegevens en
zijnboetes.
verstrekt,
danzijn
kunt
u daarvan
schulden
Verder
mensen
die zorg
(schriftelijk)
eennodig
overzicht
opvragen
de adres
of
(schuld)hulp
hebben
zonderbij
goed
gemeente.
Binnen
enkele
weken krijgtkan
u dat
niet
te bereiken.
Zo’n
adresonderzoek
ookoverzicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk
bewoners daarmee lastig te vallen, gebeurt dat
Het bij
is belangrijk
dat deHet
gegevens
in devoldoet
basis- aan
pas
serieuze twijfel.
onderzoek
registratie
juistprivacybescherming
en actueel zijn. Twijfelt
of uw
de
regels voor
en deuondergegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
zoekers moeten zich legitimeren.
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten
diegebeuren
te maken dat
hebben
met de
basisregisHet
kán dus
uw adres
wordt
ondertratie is
een
folder beschikbaar.
folder kunt u
zocht.
Dat
betekent
niet altijd datDeze
de gemeente
opvragen
bij de afdeling
Publiekszaken.
fraude
vermoedt.
Vaak gaat
het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer
uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRPregistratie nodig is, meldt de gemeente dat aan de
bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente
bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo
nodig zonder instemming van betrokkenen. Dat
kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen
en andere regelingen.
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk
voor een juiste registratie in de BRP. Wie verhuist,
moet dat vlot melden aan de gemeente. Controleer
zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.
nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt
u doorgeven aan uw gemeente. Bent u slachtoffer
van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!

Vragen
Heeft u vragen over het adresonderzoek of huisbezoek? Neem dan contact op met Paul van Balen,
toezichthouder BRP/Bevolkingscontroleur Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Gemeente Goes. Hij
is te bereiken via het telefoonnummer (0113) 249
818 of via p.van.balen@goes.nl.

Koningsdag en Bevrijdingsdag: gemeentelijke diensten gesloten en gewijzigde ophaaldagen
Omgevingsvergunningen

Op Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Bij calamiteiten buiten kantooruren
kuntomgevingsvergunning
u bellen met 06 – 53 29 81 41.
Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunGFT,
ningKoningsdag
hebben ontvangen:
Op maandag 27 april wordt er geen GFT opgehaald in: Goese Meer, Wilhelminadorp, Kattendijke en het
buitengebied,
Goese
Sas, Goes-West, locatie
Goese Schans, Mannee en Stelleweg
Goes. De gewijzigde ophaaldag
datum
zaaknummer
omschrijving
isontvangst
vrijdag 1 mei.
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
De gewijzigde ophaaldag voor de verzamelroute GFT hoogbouw is woensdag
woning 29 april.
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Restafval, Koningsdag
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Op
maandag 27 OMG-2016-0622
april wordt er geen verzamelrestafval
voor bedrijven opgehaald.
gewijzigde
ophaal- aan
04-11-2016
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp
het bouwenDe
van
een overkapping
datum voor de verzamelroute restafval bedrijven is vrijdag 1 mei.
de schuur
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
Papier, Koningsdag
reclame
Op maandag 27 april wordt er geen papier opgehaald in Goes-Oost 2 en 5 (4e maandag overdag).
Dit
vrijdag
1 ontvangen
mei overdag.
Dewordt
publicatie
van
aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen

bezwaar worden gemaakt.
Op maandag 27 april wordt er ook geen papier opgehaald in Goes-Oost 3 en Ouverture
(4e
maandagavond).
Dit wordt zaterdagochtend 2 mei.
Verleende
omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceWijziging
Goes-Zuid,
Ouverture en de Poel
dure de volgende
omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Door de wijzigingen rondom Koningsdag worden de GFT-routes van vrijdag 1 mei in Goes-Zuid, Ouverture
en de Poel op
zaterdagochtend 2locatie
mei ingehaald. Dit geldt ook voor
de verzamelroute restafval
datum
zaaknummer
omschrijving
bedrijven.
verzending

31-10-2016 OMG-2016-0529
Restafval, Bevrijdingsdag

Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
Op
dinsdag 5 mei
wordt er geen restafval
in: Noordhoek,
Goes-Oost,
Riethoek
Kloetinge.
31-10-2016
OMG-2016-0560
Kleinopgehaald
Frankrijk 7A
te Goes
het wijzigen
van de en
gevels
van
De gewijzigde ophaaldag is vrijdag 8 mei.
bestaand bedrijfspand
31-10-2016

OMG-2016-0508

Omgevingsvergunningen
4-11-2016
OMG-2016-0537
4-11-2016
OMG-2016-0540
Aanvragen omgevingsvergunning

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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunTegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
ontvangst
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
09-04-2020 OMG-2020-0346 Voorstad 63 te Goes
het wijzigen van entree appartement
verschuldigd.
10-04-2020 OMG-2020-0348 Goese Diep (kavel E51) te Goes het bouwen van een woning
10-04-2020 OMG-2020-0347 Zusterstraat 9 te Goes	het realiseren van twee appartemenInzage aangevraagde en verleende vergunningen
ten in een bestaand woonhuis
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
12-04-2020 OMG-2020-0351 Lange Achterweg 46
het realiseren van een uitrit
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
			
te ‘s-Heer Arendskerke
16-04-2020 OMG-2020-0366 Oostmolenweg 6 te Kloetinge
het samenvoegen van twee woningen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
17-04-2020 OMG-2020-0368 Rijksweg 99
het plaatsen van twee laadpalen
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
			
te ‘s-Heer Arendskerke
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
17-04-2020 OMG-2020-0369 Hornikswei 29 te Goes	het uitbreiden van een bestaande
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonwoning
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
17-04-2020 OMG-2020-0370 Lange Kerkstraat 11 te Goes	het verbouwen van de verdiepingen
M-ACT162556.
van een winkel tot zes appartementen
Door burgemeester
en wethouders
verleende
vergunningen
enhet
ontheffingen
19-04-2020
OMG-2020-0371
Blauwe
Schoe 12
te Goes
aanbouwen van een schuur
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:
Na
een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
de aanvragen in te zien.

datum
zaaknummer
locatie
verzending
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

omschrijving

7-11-2016 enOOW-2016-403
7 toepassing vanhet
een container
Burgemeester
wethouders maken Raadhuisstraat
bekend dat zij na
de plaatsen
regulierevan
voorbereidingsproce’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
tot 1 november 2017
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging tot 12 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
voor het plaatsen van een schaftkeet
verzending
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
14-04-2020 W-AOV200135/
Klarinetstraat 1 te Goes
het
realiseren
en in gebruik
hebben
meteen
eengesloten
beslotenbodemenergiefeest
		
00241004		
van
op 19 november 2016
				
systeem
14-04-2020 W-AOV200137/
Goese Dieplaan 35 te Goes
het realiseren en in gebruik hebben
Door de burgemeester
verleende vergunningen en ontheffingen
		
00241013		
van een gesloten bodemenergieDe burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
				
systeem
14-4-2020
OMG-2020-0280 Zaagmolenstraat 20 te Goes
het plaatsen van een schutting
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
14-4-2020
OMG-2020-0230
De
Stelle 2 te Goes	het
plaatsen van een schuur met
verzending
overkapping
4-11-2016 OMG-2020-0253
DHW_O-2016-438 Smithweg
Bleekveld1te
ontheffing
schenken
15-4-2020
05Goes
te Goes
het
aanpassen
van de zwak-alcoholgevel
houdende
de Life16-4-2020
OMG-2020-0102 D.D. van Den Boutstraat 5
het
bouwendranken
van een tijdens
praktijkruimte
style markt op 12 november 2016
			
te Goes
4-11-2016 OMG-2020-0343
EVG-2016-425
Keizersdijk te1 Goes
eentijdelijk
evenementenvergunning
16-4-2020
Troelstralaan
te Goes
het
plaatsen van units voor de
Kerst
Sing-in
op 24 december
2016,
16-4-2020
OMG-2020-0317 Dulciaansingel 1 te Goes
het
tijdelijk
plaatsen
van een stade Keizersdijk
is bouw
afgesloten
tijdens
				caravan
naast de
van een
dit evenement.
nieuwe
woning
16-4-2020
W-AOV200060/
Vogelzangsweg 39a t/m e
het aanleggen en in gebruik hebben
Tegen een verleende
vergunning ofFrans
ontheffing
belanghebbenden
binnen zes
wekenbodemna de dag
		
00237946
van dekunnen
Puttestraat
van negentien
gesloten
van verzending (zie vermelde datum)
een
indienen bij de burgemeester/bur			
1 t/m
27gemotiveerd
(oneven) te bezwaarschrift
Goes
energiesystemen
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan
belanghebbende
die
bezwaar
heeft gemaakt, de
voorzieningenrechter
vanvan
de Rechtbank
Tegen
eeneen
verleende
vergunning
hebben
belanghebbenden
binnen
zes weken na de dag
verzending
Zeeland-West-Brabant,
Bestuursrecht,
90006,
4800 PA Breda,
voorlopige
(zie
vermelde datum) de Team
mogelijkheid
om een Postbus
gemotiveerd
bezwaarschrift
in teverzoeken
dienen bij een
burgemeester
voorziening
te treffen,
indienvan
onverwijlde
spoed, gelet
op dede
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
en
wethouders.
Het indienen
een bezwaarschrift
schorst
werking van
het besluit
niet. Wel
kaneen
dergelijk
verzoek is griffierecht
een
belanghebbende
die bezwaarverschuldigd.
heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorzieInzage
van verleende
vergunningen
ontheffingen
ning
te treffen,
indien onverwijlde
spoed,engelet
op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
Na een is
afspraak
met verschuldigd.
de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
verzoek
griffierecht
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Verlenging beslistermijnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving	nieuwe uiterste
beslisdatum

W-AOV200122/
00240524

Dr. A.F. Philipsstraat 9
te Goes

de aanleg van sprinklersysteem

9 juni 2020

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

2-04-2020

M-ACT200178

Manneeweg 3 te Kloetinge	het vervangen van een oude loods
door een nieuwe loods
Dwarsweg 8
het in gebruik nemen van een
te ‘s-Heer Arendskerke	nieuwe loods voor machineberging
met daarin een werkplaats
Verrijn Stuartweg 49 te Goes
het veranderen van de activiteiten

6-4-2020
M-ACT200183
			
8-4-2020

M-ACT200186

omschrijving

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

15-4-2020

STP-2020-224

16-4-2020

STP-2020-222

Grote Markt te Goes	een standplaats voor de verkoop van
oliebollen, appelflappen, churro’s,
wafels, koude en warme dranken van
1 november t/m 30 november 2020
Molenplein te Goes	een standplaatsvergunning voor
de verkoop van friet en snacks op
dinsdag
Oude Zeedijk t.h.v.
een standplaatsvergunning voor de
Kokuitseweg te Kattendijke	verkoop van groente, fruit, jam,
stroop, honing en aanverwante
artikelen op vrijdag en zaterdag

16-4-2020
STP-2020-223
			

omschrijving

datum
verzending

zaaknummer

16-4-2020
OOW-2020-220
			
			
17-4-2020
OOW-2020-218
			
			
17-4-2020
OOW-2020-225
			
20-4-2020
OOW-2020-227
			

locatie

omschrijving

Joannes Antonides van der
het plaatsen van een telescoopkraan
Goeskade t.h.v. nummer 73
op 17 april 2020
te Goes
Kuyperlaan ter hoogte van
het plaatsen van een materieel- en
de huisnummers 14 t/m 24
afvalcontainer en een opstelplaats
te Goes	t.b.v. kraan van 28 april t/m 8 mei
2020
Frans den Hollanderlaan 8
het plaatsen van bouwmaterialen en
te Goes	afvalcontainers van 15 april tot en
met 24 april 2020
M.D. de Grootstraat 102	het plaatsen van een container van
te Goes
20 april t/m 4 mei 2020

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

datum
verzending

zaaknummer

14-4-2020

EXH-2020-155

locatie

omschrijving

Vlasmarkt 6 te Goes	het actualiseren van de exploitatievergunning i.v.m. uitbreiding met
een terras
14-4-2020
DHW_V-2020-156 Vlasmarkt 6 te Goes	het actualiseren van vergunning
Drank- en Horecawet i.v.m. uitbreiding met een terras
20-4-2020
DHW_V-2020-133 Monnikendijk 43,
vergunning Drank- en Horecawet
			
4474 NC Kattendijke
voor Bamboemonnik
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.
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