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Geen collegespreekuur
op donderdag 10 november
Het collegespreekuur van 10 november komt in
verband met behandeling van de begroting te vervallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
17 november om 18.30 uur.

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:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
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31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
Kap- en snoeiwerkzaamheden ’s-Heer
Hendrikskinderen
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Omgevingsvergunningen

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
Aanvragen omgevingsvergunning
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunindienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verschuldigd.
ontvangst
05-05-2020 OMG-2020-0418 Louise de Colignylaan 9 te Goes het aanleggen van een inrit
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
05-05-2020 OMG-2020-0414 J.D. van Mellestraat 32 A
het plaatsen van een overkapping
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
			
te Goes	met schuur
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
05-05-2020 OMG-2020-0417 Arjaan Katsmanstraat
			
te Wolphaartsdijk
het bouwen van een woning
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
05-05-2020 OMG-2020-0416 Doornbosje 12 te Goes
het aanleggen van een inrit
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
05-05-2020 OMG-2020-0415 Goese Diep kavel F68 te Goes	het bouwen van een woning met
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
garage
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon06-05-2020 OMG-2020-0421 Albert Joachimikade 49 te Goes het aanpassen van de gevel
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
06-05-2020 OMG-2020-0427 Goese Dieplaan 41 te Goes
het bouwen van een steiger
M-ACT162556.
08-05-2020 OMG-2020-0431 Goese Dieplaan 23 te Goes
het aanleggen van een steiger
10-05-2020 OMG-2020-0432 Oude Zeedijk te Kattendijke	het realiseren van een (zee)container
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Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed Kattendijke’
Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Landgoed Kattendijke’ op 16 april 2020 gewijzigd
heeft vastgesteld.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een landgoed op de percelen kadastraal
bekend gemeente Goes sectie AB 59 en X 218, plaatselijk bekend Reijmersweg (ongenummerd) te Kattendijke. De locatie is gelegen ten noorden van de kern Kattendijke, aangrenzend aan woningen aan de
Huyssenstraat en Van Heenvlietstraat. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn de volgende wijzigingen
aangebracht:
-	de tekst betreffende stikstofdepositie is aan de toelichting van het bestemmingsplan toe gevoegd met
de uitgevoerde stikstofdepositieberekening als bijlage 7

Inzage
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 14 mei 2020 voor zes weken digitaal
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPKA02-VG99 en
tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het
Stadskantoor.

Beroep instellen
Tijdens de beroepstermijn die loopt van 15 mei 2020 t/m 26 juni 2020 kan een belanghebbende beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep tegen het bestemmingsplan kan alleen worden ingesteld door:
-	een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
-	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te maken;
-	een belanghebbende die door de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn
aangebracht in een nadeligere positie wordt gebracht.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige
voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

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

1-5-2020

OOW-2020-247

locatie

omschrijving

Van de Spiegelstraat te Goes	het plaatsen van een hoogwerker
voor onderhoudswerkzaamheden
van 4 mei t/m 8 mei 2020
6-5-2020
OOW-2019-193
parkeerplaats Houtkade te Goes	het verlengen van de eerder
				verleende vergunning voor het
plaatsen van een zeecontainer t/m
31 oktober 2020
7-5-2020
OOW-2020-248
Lange Vorststraat 45 te Goes	het plaatsen van een reclamevoertuig op donderdagavond
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.
www.goes.nl

