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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
4 juni 	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
18.30 uur
aansluiting op de A58
4 juni	Agendacommissie
19.30 - 21.00 uur
(zonder publiek)
Stadskantoor
19.15 uur
17 november
Wethoudersspreekuur voor
Stadskantoor
inwoners en ondernemers,
4 juni	Raadscommissie (zonder publiek),
zie www.goes.nl > Bestuur en
zie voor agenda >
Organisatie > Spreekuur
www.goes.nl > Bestuur en
18.30 - 19.30 uur
Organisatie > Vergaderschema
Stadskantoor
20.00 uur
17 november
Hamerraad en Commissie,
		
Stadskantoor
zie voor agenda www.goes.nl >
Bestuur en Organisatie >
Houd voor actuele informatie onze website in
Vergaderschema
de gaten, www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/
19.30 uur
gemeenteraad_43739/
Stadskantoor
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Omgevingsvergunningen
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28-05-2020 OMG-2020-0486 Stationspark 12 te Goes	het verlengen van de instandhoudingstermijn van de broodjeszaak
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:
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zaaknummer

locatie

25-5-2020

OMG-2020-0284

Beestenmarkt 17 t/m 23 te Goes	het (gedeeltelijk) slopen van de panden t.b.v. de uitbreiding van Hotel
Katoen
Dwarsweg
het tijdelijk verbeteren van de
te ‘s-Heer Arendskerke	afwatering t.h.v. de Dwarsweg te
‘s-Heer Arendskerke door het dempen en graven van waterlopen en
bijkomende werkzaamheden voor
de periode van 10 jaar.

25-5-2020
OMG-2020-0316
			

omschrijving

Omgevingsvergunningen
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realiseren
van eentot
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OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te Goes
het vervangen van het

Gewijzigde opstelling
zaterdagmarkt
perronmeubilair

4-11-2016
4-11-2016

OMG-2016-0537
OMG-2016-0540

van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
De opstelling van de zaterdagmarkt is in verband
Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
met de uitbreiding van de terrassen als gevolg van
de horecamaatregelen gewijzigd:
Papier, tweede pinksterdag
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
-	De middenweg over het marktterrein heeft
Op maandag 1 juni is er geen papier opgehaald
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
een breedte van tien meter. Deze loopt vanaf
in Goese Polder 1 en 5 (1e maandag overdag). Dit
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
de zuidzijde van de Grote Markt richting het
gebeurt vrijdag 5 juni overdag.
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
noorden en slaat af richting de Lombardstraat;
Op maandag 1 juni is er ook geen papier opgeBestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
-	De afstand tussen de kramen aan de zuidzijde
haald in Goese Polder 2 (1e maandag avond). Dit
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
van de markt en het terras voor het lunchcafé
gebeurde dinsdag 2 juni in de avond.
verschuldigd.
heeft een breedte van vijf meter;
-	Tussen de noordelijkste kraam aan de
Wijziging Goes-Zuid, Ouverture en de Poel
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
westzijde van markt en de terrassen aan de
Door de wijzigingen worden de restafval-routes
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
noordzijde is de afstand drie meter breed;
van vrijdag 5 juni in Goes-Zuid en Ouverture op
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
-	Het pad aan de oostkant van de markt is vier
zaterdagochtend 6 juni ingehaald. Dit geldt ook
meter;
voor de verzamelroute restafval bedrijven (De
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
-	De afstand aan de achterzijden van de marktPoel).
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
kramen bedraagt twee meter.
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
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
M-ACT162556.
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Het project past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad-Centrum, gedeelte Bleekveld 2006’.
Het bestemmingsplan bepaalt dat de totale hoogte van hoofdgebouwen ter plaatse maximaal 11 meter
bedraagt en dat de gronden uitsluitend mogen worden gebruikt ten behoeve van wonen, detailhandel,
maatschappelijke doeleinden en kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan voor een grotere bouwhoogte (12,895 meter en ter
plaatse van de liftopbouw 13,55 meter) en een gebruik als extended stay.

Bestemmingsplan

De verleende omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken is met ingang
van 4 juni 2020 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGC10-VG99 en ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn bij de vaststelling de volgende wijzigingen aangebracht:
1.	op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn de breedtes van de belemmeringenstroken van de
bovengrondse hoogspanningsverbindingen gewijzigd van 54 meter naar 60 meter voor de westelijke
verbinding en van 54 meter naar 40 meter voor de oostelijke verbinding;
2.	aan artikel 1 van de regels van het bestemmingsplan zijn de begripsbepalingen toegevoegd van
arbeidsintensief bedrijf, arbeidsextensief bedrijf en bezoekersextensief bedrijf;
3.	de tekst in artikel 4.5 van de regels van het bestemmingsplan over de voorwaardelijke verplichting is
aangepast;
4.	aan artikel 11 van de regels van het bestemmingsplan is een bepaling toegevoegd over de emissienorm van in te zetten materieel;
5.	de tekst over vleermuizen in hoofdstuk 4 van de Natuurtoets, opgenomen als bijlage 2 bij de toelichting op het bestemmingsplan, is aangepast;
6.	aan paragraaf 5.12 van de toelichting op het bestemmingsplan is de tekst toegevoegd: ‘Een gebouw
dient aan een minimale BREEAM classificatie te voldoen van 3 sterren. We streven er actief naar dat
bedrijven 4 sterren of meer behalen.’

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan met ingang van 5 juni 2020 gedurende zes weken 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 wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat hij geen zienswijze naar voren heeft
gebracht over de ontwerpbeschikking;
-	een belanghebbende wiens beroep zich richt tegen de wijziging van de beschikking ten opzichte van
het ontwerp.
De omgevingsvergunning 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.

Verleende omgevingsvergunning uitbreiding hotel Beestenmarkt te Goes
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van hotel Katoen aan het Bleekveld 7
in Goes. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en gewijzigd ten
opzichte van het ontwerp door de teksten in de ruimtelijke onderbouwing over de toetsing aan de Provinciale Omgevingsverordening 2018 en de beschrijving van het sectorale aspect externe veiligheid aan te
vullen, een vervolgonderzoek naar de huismus toe te voegen en aan de beschikking extra voorschriften
te verbinden over hulpverlening en zelfredzaamheid.
Hotel en brasserie Katoen, gevestigd aan het Bleekveld in Goes, heeft het voornemen aan de zuidzijde
van de Beestenmarkt het hotel uit te breiden. Ter plaatse van de huidige panden Beestenmarkt 17 t/m
23 zijn 25 kamers beoogd. De hoteluitbreiding wordt deels gerealiseerd in het bestaande pand Beestenmarkt 17 en deels in nieuwbouw.
Het project past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Binnenstad-Centrum’, omdat de uitbreiding is
gesitueerd op voor ‘Centrumvoorzieningen’ en ‘Wonen’ aangewezen gronden, alwaar het uitbreiden van
het hotel niet is toegestaan.

Het bestemmingsplan bevat een ruimtelijke juridische regeling voor het realiseren van een nieuw bedrijventerrein in het gebied ten noordwesten van knooppunt De Poel, de aantakking van de A256 (Deltaweg) op de A58. De Sinoutskerkseweg vormt de toekomstige westelijke begrenzing. Aan de noordzijde
sluit het gebied aan op het Poelbos en vormen het 150 kV-hoogspanningsstation en het gebied rondom
het Van der Valk Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat de begrenzing.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 4 juni 2020 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP05-VG99 en
ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk
in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.
Met ingang van 5 juni 2020 heeft een belanghebbende zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
-	een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt over het
ontwerpbestemmingsplan;
-	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
-	een belanghebbende die door de wijziging die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht in een nadeligere positie wordt gebracht.
Het bestemmingsplan 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 bestemmingsplan pas in werking nadat op
het verzoek is beslist.

Beeldkwaliteitsplan
De verleende omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken is met ingang
van 4 juni 2020 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGC11-VG99 en ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.
Tegen de verleende omgevingsvergunning kan met ingang van 5 juni 2020 gedurende zes weken 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 wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat hij geen zienswijze naar voren heeft
gebracht over de ontwerpbeschikking;
-	een belanghebbende wiens beroep zich richt tegen de wijziging van de beschikking ten opzichte van
het ontwerp.
De omgevingsvergunning 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.

Het beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor de gewenste identiteit en uitstraling van de openbare
ruimte, de bedrijfskavels en de gebouwen op het bedrijventerrein. Het beeldkwaliteitsplan vormt het
toetsingskader voor het welstandstoezicht en maakt onderdeel uit van de Goese Welstandsnota. Het
beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage 1 bij de toelichting op het bestemmingsplan en is via de
hiervoor vermelde link naar het bestemmingsplan te raadplegen. Beroep instellen tegen het beeldkwaliteitsplan is niet mogelijk.

Vaststelling exploitatieplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 2020’
Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad het exploitatieplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg fase 1 2020’ op 16 april 2020
gewijzigd heeft vastgesteld.
Het exploitatieplan biedt de wettelijke basis voor de toepassing van kostenverhaal en stelt regels ten
aanzien van de ontwikkeling van de eerste fase van het Bedrijvenpark Deltaweg in het gebied ten
noordwesten van knooppunt De Poel, de aantakking van de A256 (Deltaweg) op de A58. Het exploitatieplan maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure en biedt de gemeente de mogelijkheid
om de kosten die zij maakt te verhalen op een ontwikkelaar c.q. zelfrealisator in het plangebied ingeval
de gemeente niet alle grond in eigendom heeft. Het exploitatieplan waarborgt daarmee de economische
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

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
				
OMG-2020-0326 Elvis Presleylaan 10 te Goes
W-AOV200198/ Piccolostraat 1 in Goes
00243949		

nieuwe uiterste
beslisdatum

het bouwen van een kapschuur
25 juni 2020
het aanleggen en in gebruik hebben 29 juli 2020
van een gesloten bodemenergiesysteem

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

1-5-2020

M-ACT200230

Kloetingseweg 76 te Goes	het starten van een garagebedrijf
aan de Courtinestraat

Ten opzichte van het ontwerpplan zijn bij de vaststelling de volgende wijzigingen aangebracht:
1.	er zijn tekstuele aanpassingen doorgevoerd;
2.	de boekwaarde per 1 januari is ingebracht en de kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd naar prijspeil 1 januari 2020, waarop de exploitatiebijdrage is aangepast;
3.	de complexwaarde is geactualiseerd naar peildatum 1 januari 2020;
4.	de nieuwe Europese aanbestedingsbedragen per 1 januari 2020 zijn verwerkt;
5.	op basis van nader archeologisch onderzoek dienen er nadere werkzaamheden uitgevoerd te worden.
De kosten hiervan zijn opgenomen in de overige kosten grondexploitatie.
Het raadsbesluit en het vastgestelde exploitatieplan zijn vanaf 4 juni 2020 gedurende zes weken digitaal
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.EXBP05-VG99 en
tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

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.

Met ingang van 5 juni 2020 heeft een belanghebbende zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Beroep kan worden ingesteld door:
-	een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt over het
ontwerpexploitatieplan;
-	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
-	een belanghebbende die door de wijziging die bij de vaststelling in het exploitatieplan is aangebracht
in een nadeligere positie wordt gebracht.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg fase 1’ en Beeldkwaliteitsplan
Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg fase 1’ op 16 april 2020
gewijzigd heeft vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad op dezelfde datum het Beeldkwaliteitsplan
‘Bedrijvenpark Deltaweg’ vastgesteld.

Het exploitatieplan 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 exploitatieplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.
www.goes.nl
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Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

zaaknummer

locatie

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

EXH-2020-279

Grote Markt 6 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Kaldi
Beestenmarkt 14 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Steakhouse De Lachende Koe
Schuttershof 32 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Tapasbar Segundo
Grote Markt 30 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf café Nationaal
Kreukelmarkt 1 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Café The New Inn
Bleekveld 5 en 9 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Katoen
Grote Markt 38 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf De Landbouw
Kolveniershof 31 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf voor Trattoria La Barca
Lange Kerkstraat 1 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Lunchcafé Stadhuis
Magdalenastraat 7 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf De Brass
Lange Kerkstraat 1 te Goes	vergunning drank- en horecawet voor Lunchcafé
Stadhuis
Lange Kerkstraat 1 te Goes	exploitatievergunning horecabedrijf Lunchcafé
Stadhuis
Grote Markt 2 te Goes	het actualiseren van de vergunning drank- en
horecawet Vini
Grote Markt 2 te Goes	het actualiseren van de exploitatievergunning Vini

EXH-2016-342

datum
verzending

zaaknummer

locatie

26-5-2020

OOW-2020-277

Singelstraat 17 te Goes	het plaatsen van een steiger van 28
t/m 29 mei 2020
Oosthavendijk 41
het plaatsen van een steiger van 8
te Wilhelminadorp
juni t/m 24 juli 2020
Hollandiaplein te Goes	het plaatsen van een afvalcontainer
van 3 juni t/m 5 juni 2020
Eisenhowerstraat 1 te Goes	het plaatsen van een keetwagen en
een toilet van 4 juni t/m 10 juli 2020

EXH-2016-391

27-5-2020
OOW-2020-278
			
28-5-2020
OOW-2020-280
28-5-2020

omschrijving

OOW-2020-281

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

EXH-2018-649
EXH-2020-276
EXH-2015-039
EXH-2018-642
EXH-2017-198

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
EXH-2020-088

zaaknummer

locatie

EXH-2018-635

Grote Markt 4 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf café De Snor
Grote Markt 14 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Postkantoor
Grote Markt 36 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Snackbar Andy
Gasthuisstraat 22 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf lunchcafé / brasserie De Bult
Grote Markt 20 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf De Pompe
Grote Markt 32 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf 32 Eten & Drinken
Grote Markt 10 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Bodega De Kookclub
Grote Markt 8 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Snackbar Grote Markt
Grote Markt 6A te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Lunchroom Marktzicht
Grote Markt 26-28 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Jersey
Grote Markt 2 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning
horecabedrijf Vini

EXH-2018-634
EXH-2018-640
EXH-2016-194
EXH-2018-666
EXH-2018-639
EXH-2018-346
EXH-2020-275
EXH-2019-001
EXH-2019-119
EXH-2020-049

omschrijving
EXH-2019-329
DHW_V-2020-089
EXH-2020-088
DHW_V-2020-053
EXH-2020-049

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 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.
www.goes.nl

