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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
AgendaGoes
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
Datum
Activiteit
15.00 uur
7 mei 	Telefonisch
wethoudersspreekuur
Stadskantoor
inwoners en ondernemers,
14 november voorInloopbijeenkomst
voor
zie www.goes.nl
> Bestuur
en
belangstellenden
over de
Organisatie > Spreekuur
werkzaamheden aan de nieuwe
		Bel om een afspraak te maken naar
aansluiting op de A58
(0113) 249 607
19.30 - 21.00 uur
		
18.30 uur
Stadskantoor
17 november
Wethoudersspreekuur voor
Houd voor actuele informatie onze website in
inwoners en ondernemers,
de gaten, www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/
zie www.goes.nl > Bestuur en
gemeenteraad_43739/
Organisatie > Spreekuur
18.30 - 19.30 uur
Stadskantoor
Werkzaamheden Noordhoeklaan
17 november
Hamerraad en Commissie,
zie voor agenda www.goes.nl >
H4A Infratechniek B.V. voert van maandag 11 tot
Bestuur en Organisatie >
en met woensdag 13 mei asfaltwerkzaamheden
Vergaderschema
uit aan de Noordhoeklaan in Goes. De kruisvlak19.30 uur
ken van rood asfalt worden verwijderd. Hier komt
Stadskantoor
zwart asfalt met een cirkel markering voor terug.
De Noordhoeklaan is tijdens de werkzaamheden
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
afgesloten voor verkeer. Verkeersregelaars en
verkeersborden leiden het verkeer om.

Geen collegespreekuur
op donderdag 10 november

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenVeiligheidsregio
Zeeland
versoepelt
den binnen zes weken
na de
dag van verzending
overnachtingsregels
‘rustzoekers’
(zie vermelde datum) voor
een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
De Veiligheidsregio
Het indienen van een bezwaarschrift
schorst
Zeeland
(VRZ)
heeft
de werking van het besluit niet.
Wel kan
een
deheeft
regels
voor recrebelanghebbende die bezwaar
gemaakt,
de
nachtverblijf
voorzieningenrechter van deatief
Rechtbank
Zeelandper 1 mei
versoepeld
West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus
voor eigenaren
van
90006, 4800 PA Breda, verzoeken
een voorlopige
tweede
woningen
en recreatieondernemers.
voorziening
te treffen,
indien onverwijlde spoed,
Wat
precies
inhoudt
onderVoor
geletdeopversoepeling
de betrokken
belangen,
dat en
vereist.
welke
voorwaarden
hetismogelijk
is, is
te lezen op
een dergelijk
verzoek
griffierecht
verschuldigd.
www.zeelandveilig.nl/coronavirus. Het besluit
is
vooralsnog geldig
tot en met vrijdag 22 mei.
Verstrekken
persoonsgegevens
Wat
wordt toegestaan,
VRZ in de
In dedaarna
basisregistratie
personenbesluit
(de officiële
komende
besluit is tot
stand gekomen
benamingweken.
voor deHet
Nederlandse
bevolkingsadna
overleg met
vertegenwoordigers
de
ministratie)
zijn
persoonsgegevensvan
opgenomen
toeristische
sector, van
provincie
Zeeland
Zeeuwse
van alle inwoners
Goes. Het
gaat en
hierbij
om
burgemeesters.
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over

huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
gegevens worden vaak automatisch verstrekt
Wijziging
restafval, Bevrijdingsdag
aan overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Op
dinsdag 5 mei
wordt
geen restafval
noodzakelijk
is voor
hunerwettelijke
taken. Deze
opgehaald
in:baseren
Noordhoek,
Goes-Oost,
instellingen
beslissingen
vaakRiethoek
direct op
en
De gewijzigde
ophaaldag
is vrijdag
de Kloetinge.
uit de basisregistratie
verkregen
informatie.
8 mei.
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
Werkzaamheden
Blaaubeenstraat
voorgeschreven. Soms
kunnen echter ook anderen
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisIn
de Blaaubeenstraat
in Goes vinden
tratie
te verstrekken. Hiervoor
kunt u vanaf
geheimhouwoensdag 6 mei riool- en verhardingswerkding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
zaamheden plaats. Het verkeer krijgt daardoor
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
te maken met een omleiding. Deze is met borden
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
aangegeven. De werkzaamheden duren naar
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
verwachting tot dinsdag 30 juni.
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
Werkzaamheden Noordhoek en Mannee
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
muziekverenigingen of particulieren).
In de Goese wijken Noordhoek en Mannee vinden
van maandag 11 mei tot en met vrijdag 24 juli
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
graafwerkzaamheden plaats. VolkerWessels Teleom aan die instellingen geen gegevens over
com legt dan in opdracht van Delta Fiber Netwerk
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBV een glasvezelnetwerk aan. Het verkeer krijgt
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
door de graafwerkzaamheden te maken met een
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
snelheidsbeperking. Heeft u vragen over de werknl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
zaamheden? Neem dan contact op met opzichter
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Niels van der Maas. Hij is te bereiken via het teleNadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
foonnummer 06-12847656 of via het e-mailadres
ontvangt u een bevestiging.
n.vandermaas@buroinfra.nl.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het
collegespreekuur van 10 november komt in
Omgevingsvergunningen
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te vergemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuur is donderdag
Aanvragen
omgevingsvergunning
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
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
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gegevens kloppen?
Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken
ontvangstvan een gebruiker wonende te Goes in
plichten die tehet
maken
hebben
met brandmeldinde basisregisde
buurt van ofOMG-2020-0400
aan:
27-04-2020
Oostschans 78 te Goes	
plaatsen
van een
tratie is een folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemstallatie
opvragen bij de
Publiekszaken.
ber 2016)
28-04-2020
OMG-2020-0402 Turfkade 15 te Goes	
hetafdeling
renoveren
van een monumen29-04-2020

OMG-2020-0403

30-04-2020 OMG-2020-0408
			

tale woning
Rossinipad 7 te Goes	het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Boudewijnstraat 36
het kappen van coniferen
te ‘s-Heer Arendskerke

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

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)
datum
ontvangst

zaaknummer

22-04-2020 W-AOV200198/00243949
			

locatie

omschrijving

Piccolostraat 1	het aanleggen en in gebruik hebben
te Goes
van een gesloten bodemenergiesysteem

Heeft u 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.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceAanvragen omgevingsvergunning
dure
de volgende
hebben
verleend:
Burgemeester
enomgevingsvergunningen
wethouders maken bekend
dat zij
de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
28-4-2020
het bouwen van een bedrijfspand
ontvangst OMG-2020-0186 Goese Schans Kavel B3357
			
Goes
31-10-2016 OMG-2016-0610 teKarrelanden
te Goes
het bouwen van een vrijstaande
29-4-2020
OMG-2020-0269 Westsingel 168 te Goes	het
plaatsen van een nieuwe
woning
dakkapel
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
29-4-2020
OMG-2020-0232 Oude
Rijksweg 83
het
aanleggen
een nieuwe uitrit
te Kloetinge
gebouw
40 navan
herinrichting
			
‘s-Heer Arendskerke
04-11-2016 OMG-2016-0622 teProeftuin
7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
29-4-2020
OMG-2020-0212 Proeftuin 31 te Wilhelminadorp het
bouwen van een woning
de schuur
29-4-2020
Frankrijk
te Goes	het
vanvan
eenbestaande
omgevings04-11-2016 OMG-2020-0319
OMG-2016-0621 Klein
Scottweg
12 te13
Goes
hetwijzigen
vervangen
vergunning
reclame
29-4-2020
OMG-2020-0206 Marten Toonderlaan 25
het plaatsen van een vlonder
			
te Kloetinge
De publicatie van ontvangen aanvragen
heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
29-4-2020
OMG-2020-0119
Siemenwei 51 te Goes
het plaatsen van een dakopbouw
bezwaar worden
gemaakt.
30-4-2020
OMG-2020-0197 Nieuwe diep 23 te Goes
het uitbreiden van een woning

Verleende omgevingsvergunningen

Tegen
een verleende
vergunning
hebben
belanghebbenden
de mogelijkheid
om binnen
zes weken na de
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dat zij na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsprocedag
van
(zie vermelde datum) een
gemotiveerd
bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester
dure
deverzending
volgende omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
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 Zeelanddatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
West-Brabant,
verzending Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening
te treffen, indien
onverwijlde spoed,
gelet op
dat vereist.
Voor
dergelijk
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk
20 de betrokken belangen,
het realiseren
van
eeneen
verbouwing
verzoek is griffierecht verschuldigd. te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning

31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
Besluit reserveren gehandicaptenparkeerplaats

het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Burgemeester
wethouders hebbenStationsplein
besloten een 1
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
31-10-2016 enOMG-2016-0508
te Goes
het vervangen
van het op het
kenteken van een gebruiker die in Goont woont in de buurt van of aan:
perronmeubilair
- 4-11-2016
BeukenstraatOMG-2016-0537
201
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van
de verzending van het verkeersbesluit (maandag 20 april 2020) een gemotiveerd bezwaarschrift in te
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
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
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
ontvangst
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
3 april 2020 M-ACT200184
van de Spiegelstraat 96 te Goes	het veranderen van BP tankstation
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
naar een TinQ tankstation
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
15 april 2020 M-ACT200203
Columbusweg 16 te Goes	het in werking hebben van een
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonverfgroothandel en verfwarenbedrijf
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.
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
Door
en wethouders
verleende
en (0115)
ontheffingen
met
deburgemeester
Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland
via hetvergunningen
telefoonnummer
745 100 of via
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
info@rud-zeeland.nl.
verleend:

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
datum
omschrijving
Burgemeester
enzaaknummer
wethouders maken locatie
bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen hebben
verzending
verleend:
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
’s
Heer
Arendskerke
van 1 november 2016
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
tot 1 november 2017
verzending
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
12een
november
2016
30-4-2020
OOW-2020-245
Scheldestraat 106 te Goes	het
plaatsentot
van
container
van
van een schaftkeet
4voor
mei het
t/mplaatsen
1 juni 2020
4-11-2016 OOW-2020-246
AFW-2016-429 Lange
GroteKerkstraat
Kade 34 te41
Goes
ontheffing
in verband
30-4-2020
het
plaatsensluitingsuur
van een hoogwerker
met4een
feest
			
en Klokstraat 2 te Goes
van
t/mbesloten
8 mei 2020
op 19 november 2016
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Door
de burgemeester
verleende
vergunningen
en ontheffingen
De
burgemeester
maakt bekend
dat zij
de volgende vergunningen
en ontheffingen heeft verleend:
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
verzending
30-4-2020
DHW_V-2020-143 Wissekerkseweg 6
het actualiseren van de vergunning
4-11-2016
DHW_O-2016-438 teBleekveld
te Goes
ontheffing
schenkenvoor
zwak-alcohol			
’s-Heer Arendskerke
dranken horecawet
’t Klok’uus
houdende
dranken
de Life30-4-2020
EXH-2020-190
Wissekerkseweg 6
het
actualiseren
van tijdens
de exploitatiestyle marktvoor
op 12
november 2016
			
te ’s-Heer Arendskerke
vergunning
’t Klok’uus
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
KerstdeSing-in
op 24 december
2016,
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden
mogelijkheid
om binnen
zes
de bezwaarschrift
Keizersdijk is afgesloten
tijdens
weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd
in te dienen
bij
evenement. schorst de werking
de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een dit
bezwaarschrift
van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
Tegen
een verleende
vergunning of ontheffing
belanghebbenden
binnen
zesPA
weken
naverzoede dag
van
de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team kunnen
Bestuursrecht,
Postbus 90006,
4800
Breda,
vaneen
verzending
(zievoorziening
vermelde datum)
eenindien
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bij de burgemeester/burken
voorlopige
te treffen,
onverwijlde
spoed, gelet
op de betrokken
belangen, dat
gemeester
wethouders
. Het indienen
van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
vereist.
Vooren
een
dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
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
Inzage
van verleende vergunningen
en ontheffingen
voorziening
te treffen,
onverwijlde
spoed,
op de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
een
Na
een afspraak
met de indien
afdeling
Vergunningen
en gelet
Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700,
zijn
dergelijk
verzoek
is griffierecht
de
verleende
vergunningen
in te verschuldigd.
zien.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

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

