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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
AgendaGoes
15.00 uur
Stadskantoor
Datum
14
november Activiteit
Inloopbijeenkomst voor
30 april 	Telefonisch
wethoudersspreekuur
belangstellenden
over de
voor inwoners en ondernemers,
werkzaamheden aan de nieuwe
zie www.goes.nl > Bestuur en
aansluiting op de A58
Organisatie > Spreekuur
19.30 - 21.00 uur
		Bel om een afspraak te maken
Stadskantoor
		
naar (0113) 249 607
17 november
Wethoudersspreekuur voor
		
18.30 uur
inwoners en ondernemers,
zie www.goes.nl > Bestuur en
Houd voor actuele informatie onze website in
Organisatie > Spreekuur
de gaten, www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/
18.30 - 19.30 uur
gemeenteraad_43739/
Stadskantoor
17 november
Hamerraad en Commissie,
zie voor agenda www.goes.nl >
Coronamaatregelen verlengd
Bestuur en Organisatie >
Vergaderschema
We gaan ook in Zeeland samen door met de
19.30 uur
corona-aanpak. Handen wassen, zoveel mogelijk
Stadskantoor
thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle
maatregelen die de deskundigen ons adviseren
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
- worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer
ruimte voor kinderen en jongeren.

Geen collegespreekuur
op
10 november
Metdonderdag
de corona-aanpak
gaat het heel langzaam

Het
collegespreekuur
van 10 november
in
de goede
kant op. We hebben
veelal een komt
manier
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
vergevonden om ons dagelijks leven praktisch in te
vallen.
spreekuur
is donderdag
vullen, Het
ookeerstvolgende
al is dat lang niet
altijd gemakkelijk.
17
november om
18.30
Medewerkers
in de
zorg uur.
doen hun uiterste best om
iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben.

Gehandicaptenparkeerplaats
Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis

Burgemeester
en wethouders
opgenomen vanwege
corona, hebben
maar debesloten
aantalleneen
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
opheel
het
gaan gestaag omlaag. Hoewel de situatie nog
kenteken
een gebruiker
wonenderuimte.
te GoesDat
in
kwetsbaarvan
is, komt
er nu voorzichtig
de buurt van of aan:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)

Dodenherdenking maandag 4 mei
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staat
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binnenmet
zeshet
weken
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vande
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de
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bij
voorzieningenrechter
van
de Rechtbank
Zeelandde
herdenkingen
zijn.Bestuursrecht, Postbus
West-Brabant,
Team
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het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70
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adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf dan
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(niet commerciële instellingen, zoals sport en
De locaties van de zes oorlogsmonumenten zijn:
muziekverenigingen of particulieren).
- Goes, Grote Markt, monument oude Stadhuis
-	Kattendijke, monument begraafplaats Kureweg
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
om aan die instellingen geen gegevens over
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
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Het is belangrijk dat de gegevens in de basisafgesproken.
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen?
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in Zeeland
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Ontwerpbestemmingsplan
‘Parapluherziening kamerverhuur’

Omgevingsvergunningen

-	Kloetinge, monument begraafplaats Kapelseweg
Burgemeester en wethouders van Goes maken
- Aanvragen
’s-Heer Arendskerke,
monument bij kerk
op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
omgevingsvergunning
- Burgemeester
’s-Heer Hendrikskinderen,
bij kerk
dat het
en wethoudersmonument
maken bekend
dat zij deordening
volgendebekend
aanvragen
omontwerpbestemmingseen omgevingsvergun- ning
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monument Wolfertsplein
plan ‘Parapluherziening kamerverhuur’ met
hebben ontvangen:
ingang van 30 april 2020 voor zes weken in te
Bij
de genoemdezaaknummer
monumenten wordtlocatie
vanaf 10.00
zien is. Het ontwerpbestemmingsplan
is digitaal
datum
omschrijving
uur
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te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/
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hele
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klokken en om 20.00
uur zal te Goes
web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGA03-ON99
31-10-2016
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het bouwen van een vrijstaande
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en tevens beschikbaar
woning via www.goes.nl/bestemen
de kranslegging
en toespraak vanOude
koning
Digitaal
inziengebruik
kan, indien
01-11-2016
OMG-2016-0619
Boomgaard mingsplannen.
5
het
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van nodig,
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de Ruijterlaan 2 te
te Kloetinge
gebouw 40M.A.
na herinrichting
niseren
in onze gemeente
daarom rond
dit tijdstip
Goes.
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Proeftuin
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maken bekend dat zij naOm
toepassing
van de
reguliere
voorbereidingsprocein bepaalde buurten en wijken van de gemeente
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gehele grondgebied
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31-10-2016
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het wijzigen
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1 te ming
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plaatsen.
Hoe
goedbedoeld
ook,
leidt
dat
tot
woningen
zonder
meer
in
gebruik
kunnen worden
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OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle
eiken
toeloop van publiek dat we in deze tijd met
genomen als kamerverhuurpand. Een gebruik
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
elkaar moeten voorkomen.
als kamerverhuurpand is alleen mogelijk nadat
-	Het Taptoe-signaal is de muziek, gespeeld door
daarvoor een omgevingsvergunning is verleend en
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
blazers, die de twee minuten stilte inluidt bij de
onder een aantal in het bestemmingsplan opge(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Nationale Herdenking op televisie. Blazers in
nomen voorwaarden. Deze voorwaarden hebben
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
heel Nederland worden opgeroepen dit signaal
betrekking op het aantal bewoners per kamerdie bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
mee te spelen vanuit huis om 19.58 uur.
verhuurpand en per kamer, op het realiseren van
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
-	Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
het Wilhelmus, ook hiervoor wordt u
op het spreiden van kamerverhuurpanden over
verschuldigd.
uitgenodigd thuis het eerste couplet mee te
een buurt of wijk.
zingen.
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Een parapluherziening is een gedeeltelijke
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
herziening van meerdere bestemmingsplannen.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Op één of meer aspecten worden diverse bestemmingsplannen met een paraplubestemmingsplan
zitter van Veiligheidsregio Zeeland, een update
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
aangepast of aangevuld, voor het overige blijven
gegeven van de maatregelen voor het toerisme in
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
de desbetreffende bestemmingsplannen (regels
Zeeland. Deze maatregelen zijn terug te vinden op
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
en verbeelding) van kracht. Dit maakt het dus
www.zeelandveilig.nl/corona.
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonmogelijk om met één bestemmingsplan alle
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
bestemmingsplannen aan te vullen of aan te pasMeer informatie
M-ACT162556.
sen waarvoor dit noodzakelijk is.
Op www.zeelandveilig.nl/coronavirus staat alle
belangrijke informatie rondom het coronavirus.
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Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
met4 een
feest
Milieustraat op
en 5besloten
mei gesloten
op 19 november 2016
Alle Zeeuwse milieustraten zijn gesloten op maan-

Door de burgemeester verleende vergunningen endag
ontheffingen
4 en dinsdag 5 mei 2020. Vanaf woensdag 6

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen
en ontheffingen
heeft weer
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mei, zijn de Zeeuwse
milieustraten
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alstublieft terughoudend met het
bezoeken van de milieustraat. Is het echt noodza4-11-2016
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toegelaten.
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zes weken
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zo zijn dat u niet binnen
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komt.na
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bijvragen
de burgemeester/burrekening
mee. We
hiervoor uw
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet.
begrip.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda,
eenHoud
voorlopige
Enkele richtlijnen
op de verzoeken
milieustraat:
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beheerders
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Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
afval alvast thuis, zodat u snel kunt lossen in één
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving,
telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
van de containers.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
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Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 29 april 2020
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Koningsdag en Bevrijdingsdag: gemeentelijke diensten gesloten en gewijzigde ophaaldagen

Telefonische lintjesregen!
Maar liefst 22 inwoners van onze gemeente werden vorige week door burgemeester Margo Mulder
verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Dat ging anders dan anders, want het bekendmaken van
al deze gelukkigen gebeurde dit jaar vanwege het coronavirus via de telefoon: 17 inwoners werden
benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’, vier tot ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ en
één inwoner tot ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau’. Van harte gefeliciteerd!
-

de heer A.A.E. Nagelkerke uit Kloetinge, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw K.M.T. Van den Berge uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer K. de Vos uit ’s-Heer Arendskerke, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw H.C. de Vos-Vogelaar uit ’s-Heer Arendskerke, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw J. Huisman uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer H.H. Bouma uit ’s-Heer Arendskerke, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
meneer M. Don uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer H.J. Janse uit Wolphaartsdijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw J.J. Baard uit Kattendijke, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer C.J. Pieters uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw S.M. Verstraete uit Goes, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
meneer K.R. Van Leerdam uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer J.E. Quinten uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer H.J.C. Van Wanrooij uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer W.B.J. Blaasse uit ’s-Heer Hendrikskinderen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw M.A.C. Van der Weijden uit ’s-Heer Hendrikskinderen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer M.N.S. Verhoeff uit Wolphaartsdijk, Officier in de Orde van Oranje-Nassau
meneer A.L. Van de Ketterij uit Goes, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
meneer Tohame El Uarichi uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
meneer Hoummad Nahari uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw H.S.M. Lukasse uit Goes, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
mevrouw M. Gubbels uit Goes, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op Koningsdag en 4 en 5 mei zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Bij calamiteiten buiten kantooruren kunt u bellen met 06 – 53 29 81 41. Op 4 mei zijn er geen wijzingen in het ophalen van afval.

GFT, Koningsdag
Op maandag 27 april is er geen GFT opgehaald in: Goese Meer, Wilhelminadorp, Kattendijke en het
buitengebied, Goese Sas, Goes-West, Goese Schans, Mannee en Stelleweg Goes. De gewijzigde ophaaldag
is vrijdag 1 mei.
De gewijzigde ophaaldag voor de verzamelroute GFT hoogbouw is woensdag 29 april.

Restafval, Koningsdag
Op maandag 27 april is er geen verzamelrestafval voor bedrijven opgehaald. De gewijzigde ophaaldatum
voor de verzamelroute restafval bedrijven is vrijdag 1 mei.

Papier, Koningsdag
Op maandag 27 april is er geen papier opgehaald in Goes-Oost 2 en 5 (4e maandag overdag).
Dit wordt vrijdag 1 mei overdag.

Op maandag 27 april is er ook geen papier opgehaald in Goes-Oost 3 en Ouverture
(4e maandagavond). Dit wordt zaterdagochtend 2 mei.

Wijziging Goes-Zuid, Ouverture en de Poel
Door de wijzigingen rondom Koningsdag worden de GFT-routes van vrijdag 1 mei in Goes-Zuid, Ouverture en de Poel op zaterdagochtend 2 mei ingehaald. Dit geldt ook voor de verzamelroute restafval
bedrijven.

Restafval, Bevrijdingsdag
Op dinsdag 5 mei wordt er geen restafval opgehaald in: Noordhoek, Goes-Oost, Riethoek en Kloetinge.
De gewijzigde ophaaldag is vrijdag 8 mei.
Zorg dat uw container vanaf 07.00 uur aan de weg staat.

Omgevingsvergunningen
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.

datum
ontvangst

zaaknummer

20-04-2020 OMG-2020-0372
20-04-2020 OMG-2020-0375
			
22-04-2020 OMG-2020-0384
			
22-04-2020 OMG-2020-0387
22-04-2020 OMG-2020-0386
23-04-2020 OMG-2020-0396
			
23-04-2020 OMG-2020-0392
23-04-2020 OMG-2020-0393

locatie

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

14-4-2020
15-4-2020

M-ACT200197
M-ACT200198

Van Doornestraat 3 te Goes
het starten van een transportbedrijf
Veerweg 71 te Wolphaartsdijk	het plaatsen van een waterbasis
voor de opvang van regenwater en
het verplaatsen van de gasolietank
en het vergroten van de inrichting
Rijksweg 99
het plaatsen van 2 elektrische
te ’s-Heer Arendskerke
laadpalen

omschrijving

Goese Dieplaan 37 te Goes
het bouwen van een aanlegsteiger
I G J van den Boschstr 13
het aanleggen van een uitrit
te Wilhelminadorp
Oranjeplaatweg 4 A
het plaatsen van een tijdelijke
te ‘s-Heer Arendskerke
portakabin
Graaf Adolfstraat 49 te Goes
het plaatsen van een schutting
Ringbaan West 1A te Goes	het ontwikkelen van meerdere
bedrijfsunits
Arendstraat 17
het realiseren van een oprit
te ‘s-Heer Arendskerke
Hallsteinhof 25 te Goes
het bouwen van een dakkapel
Hallsteinhof 23 te Goes
het bouwen van een dakkapel

Rectificatie
Tijdens de publicatie in week 17 j.l. is onjuist vermeld dat de aanvraag OMG-2020-0370, het verbouwen
van de verdiepingen van een winkel tot 6 appartementen betreft. De aanvraag betreft het verbouwen van
de verdiepingen tot 8 appartementen.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
de aanvragen in te zien.

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

17-4-2020
M-ACT200206
			

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

20-4-2020

OOW-2020-228

Singelstraat 1A te Goes	het plaatsen van een steiger van 22
april t/m 29 mei 2020
Joannes Antonides van der
het plaatsen van een telescoopkraan
Goeskade 73 te Goes
op 29 april 2020
Zuidvlietstraat 39 te Goes	het plaatsen van een container van
24 april t/m 28 april 2020
Jacob Roggeveenstraat 2	het plaatsen van een container van
te Goes
27 april t/m 8 mei 2020
Oostwal 49 te Goes	het plaatsen van een container van
8 mei t/m 22 mei 2020
Steenenwei 4 te Goes	het plaatsen van een container van
15 april t/m 15 mei 2020

23-4-2020
OOW-2020-237
			
23-4-2020
OOW-2020-243
23-4-2020
OOW-2020-235
			
23-4-2020
OOW-2020-240
23-4-2020

datum
verzending

zaaknummer

locatie

20-4-2020

OMG-2020-0012

20-4-2020

OMG-2020-0320

21-4-2020

OMG-2020-0277

Koningstraat 4 C te Goes	het inpandig verbouwen en
vernieuwen van dakramen
De Stelle 33 te Goes	het bouwen van een tuinschuur met
afdak
Jasmijnstraat 21-23 te Goes	het verbouwen en renoveren van het
pand
Goese Meerlaan 15 te Goes
het plaatsen van een tuinhuis
Vogelzangsweg 39 F t/m 39 M het bouwen van 8 levensloopte Goes
bestendige woningen
Boomdijk te Wolphaartsdijk
het realiseren van een uitrit

23-4-2020
OMG-2020-0231
23-4-2020
OMG-2020-0196
			
23-4-2020
OMG-2020-0215

omschrijving

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.

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:

omschrijving

OOW-2020-239

omschrijving

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 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.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het bouwen
van 34 woningen aan de Pasteurstraat, Naereboutstraat en Willem Barentszstraat te Goes
Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 2.12 en paragraaf 3.3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, bekend dat de ontwerpbeschikking ‘Pasteurstraat, Naereboutstraat en
Willem Barentszstraat te Goes’ met ingang van 30 april 2020 voor zes weken in te zien is. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGW09-ON99 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het realiseren van 34 woningen aan de Pasteurstraat,
Naereboutstraat en Willem Barentszstraat te Goes
Gedurende de genoemde termijn heeft eenieder schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze omtrent de ontwerpbeschikking in te dienen bij het college van 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 Christa van de Vate via 0113 - 249764 of c.vande.vate@goes.nl.
www.goes.nl

