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locatie
omschrijving
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
ontvangst
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
29-05-2020 OMG-2020-0494 Veerweg 48 A te Wolphaartsdijk	het verbouwen en uitbreiden van
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
het pand
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
29-05-2020 OMG-2020-0495 Proeftuin 11 te Wilhelminadorp het verbreden van de uitrit
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
29-05-2020 OMG-2020-0493 Hoekweide (kavelW1)
het bouwen van een woning
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
			
te Wolphaartsdijk
ontvangt u een bevestiging.
02-06-2020 OMG-2020-0499 Fagotlaan 25 te GOES
het plaatsen van een erf afscheiding
Geen
collegespreekuur
02-06-2020 OMG-2020-0497 Westhofsezandweg 9
het plaatsen van een afrastering
op
donderdag 10 november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
			
te ‘s-Heer Arendskerke
gegevens zijnhet
verstrekt,
danvan
kunteen
u daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt in 4 te Goes
03-06-2020
OMG-2020-0502
Koningstraat
aanleggen
terras
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
ver05-06-2020 OMG-2020-0506 Tulpstraat 15 te Goes	het verbouwen van de eerste
gemeente. Binnen
enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
verdieping
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
de aanvragen in te zien.
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
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
de afdelingvan
Publiekszaken.
Over uw rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goesdat
in zij na toepassing
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
de reguliere voorbereidingsproceplichten
die
te
maken
hebben
met de basisregisde
buurt
van
of
aan:
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemopvragen bij de
afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

verzending

29-5-2020
OMG-2020-0288
			
2-6-2020
2-6-2020

OMG-2020-0341
OMG-2020-0403

2-6-2020

OMG-2020-0141

3-6-2020
OMG-2020-0329
			
3-6-2020
OMG-2020-0472
			
3-6-2020
OMG-2020-0402
3-6-2020
OMG-2020-0348
4-6-2020
OMG-2020-0326
5-6-2020
OMG-2020-0375
			
5-6-2020
OMG-2019-0800

Piet Heinstraat 12 t/m 32
het bouwen van 75 appartementen
(even nummers) te Goes	en commerciële ruimtes
‘Buiten de Veste’
Gebr. Spykerstraat 1 te Goes
het uitbreiden van een loods
Rossinipad 7 te Goes	het plaatsen van transparante en
wegschuifbare balkonbeglazing
Klokstraat 11 te Goes	het vervangen van de bestaande
gevelpui en inpandige verbouwing
H.A. Hankenstraat 12 en 12A het bouwen van twee woningen
te Wilhelminadorp
Stelledijk 3 te
het renoveren van een bestaande
‘s-Heer Arendskerke
woning
Turfkade 15 te Goes	het renoveren van een
monumentale woning
Goese Dieplaan 61 te Goes
het bouwen van een woning
Elvis Presleylaan 10 te Goes
het bouwen van een kapschuur
I.G.J. van den Boschstraat 13
het aanleggen van een uitrit
te Wilhelminadorp
Ketelkade 150 t/m 164 te Goes	het bouwen van zeven
appartementen

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 Zeeland-

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0610

Karrelanden te Goes

01-11-2016

OMG-2016-0619

04-11-2016

OMG-2016-0622

04-11-2016

OMG-2016-0621

omschrijving

het bouwen van een vrijstaande
woning
Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0529

Noorddijk 20
te Wolphaartsdijk
Klein Frankrijk 7A te Goes

omschrijving

het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
31-10-2016 OMG-2016-0560
het wijzigen van de gevels van
Afvalcoaches actief in Goes
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
Gemeente Goes zet tijdelijk afvalcoaches in om zwerfafval tegen te gaan
en het gebruik van de onderperronmeubilair
grondse
containers
in
goede
banen
te
leiden.
De
afvalcoaches
zijn
jongeren
die tips
over bijvoor4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien
vangeven
4 waardevolle
eiken
beeld het gebruik van de juiste 50 liter-afvalzakken of doorzichtige zakken voor het plastic. Ook wijzen
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
de afvalcoaches u erop dat per storting maar één zak in de container mag en dat hierbij geen grofvuil
mag zitten. Ze geven eveneens aan wat inwoners kunnen doen als een container een volmelding geeft.
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
De coaches zijn nog enkele weken actief op verschillende locaties in Goes.
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorzieonverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
ning te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
verschuldigd.
verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Verlenging beslistermijnen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
zaaknummer
locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
				
beslisdatum
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
OMG-2020-0238 Schuttershof 10,
het slopen van het voormalig GAK
18 juli 2020
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon		
10 01 t/m 10 30
gebouw en bouwen van een
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
		
te Goes
woongebouw met 30 comfortwoningen
M-ACT162556.
Vaststelling verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Door burgemeester
en wethouders
verleende
en ontheffingen
Burgemeester
en wethouders
hebben besloten
eenvergunningen
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren op het
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:
- verleend:
Korenbloemstraat 5, Goes
-

Evertsenstraat 27, Goes

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending

7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
7 om een gemotiveerd
het plaatsen
van een container
verkeersbesluit
(woensdag
3 juni 2020)
de mogelijkheid
bezwaarschrift
in te dienen
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het
november 2017
besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt,tot
de1voorzieningenrechter
van de
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
12 november
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PAtot
Breda,
verzoeken2016
een
voor
het plaatsen
van een
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken
belangen,
datschaftkeet
vereist.
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
Voor
een dergelijk
verzoek is griffierecht
verschuldigd.
met een besloten feest
op 19 november 2016
Vaststelling bestemmingsplan ‘Spoorstraat 17’
Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
Door de
verleende
vergunningen‘Spoorstraat
en ontheffingen
bekend
datburgemeester
de gemeenteraad
het bestemmingsplan
17’ op donderdag 28 mei 2020 gewijDe burgemeester
maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
zigd
heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van het perceel Spoorstraat
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving op deze locatie zijn
17
te ’s-Heer Arendskerke
van ‘Bedrijventerrein’
naar ‘Wonen’. De bedrijfsactiviteiten
verzending
beëindigd. De bedrijfswoning wordt een burgerwoning en een deel van de bestaande bedrijfsgebouwen
4-11-2016
DHW_O-2016-438
te Goes
ontheffing
zwak-alcoholwordt
gesloopt. Het
plangebied komtBleekveld
overeen met
het perceel Spoorstraat
17 in ’sschenken
Heer Arendskerke,
dat
dranken
tijdens
de Lifedirect ten zuiden van de spoorlijn Vlissingen – Roosendaal ligt en aanhoudende
andere zijden
wordt
omgeven
door
style markt op 12 november 2016
woningen en een bedrijf.
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Sing-inaangebracht:
op 24 december 2016,
Ten opzichte van het ontwerpplan zijn bij de vaststelling de volgende Kerst
wijzigingen
de Keizersdijk
afgesloten
tijdens
1.	een ecologische quickscan naar beschermde planten- en diersoorten
is als bijlageisbij
de toelichting
dit evenement.
van het bestemmingsplan opgenomen;
2.	een berekening van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden met behulp van
Tegen
een verleende
vergunning
of ontheffing
kunnen
belanghebbenden
binnen
zes weken na de dag
de Aerius
Calculator
is als bijlage
bij de toelichting
van
het bestemmingsplan
opgenomen;
van
(ziehet
vermelde
datum) eenisgemotiveerd
bezwaarschrift indienen
bij de
burgemeester/bur3.	
inverzending
de regels van
bestemmingsplan
een sloopvergunningstelsel
opgenomen,
inhoudende
dat
gemeester
en(voormalige)
wethouders .bedrijfsgebouwen
Het indienen vantussen
een bezwaarschrift
demet
werking
van het besluit niet.
bestaande
de woning enschorst
de grens
het achterliggende
Wel
kan een belanghebbende
bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van de Rechtbank
bedrijfsperceel
alleen mogendie
worden
gesloopt
nadat uit akoestisch
onderzoek is gebleken
dat ter
Zeeland-West-Brabant,
Team
Postbus 90006,
4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
plaatse van de woning
een Bestuursrecht,
goed woon- en leefklimaat
is gewaarborgd.
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk
verzoekenishet
griffierecht
verschuldigd.
Het
raadsbesluit
vastgestelde
bestemmingsplan zijn vanaf donderdag 11 juni 2020 zes weken
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHA09-VG99
Inzage
van verleende
vergunningen en ontheffingen Digitaal inzien is, als het nodig is, ook mogeen
ook beschikbaar
via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Nain
een
met deM.A.
afdeling
Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
lijk
hetafspraak
Stadskantoor,
de Ruijterlaan
2 te Goes.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 10 juni 2020
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Met ingang van vrijdag 12 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 instellen kan 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.

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-6-2020

EXH-2020-274

4-6-2020

EXH-2016-282

4-6-2020

EXH-2017-038

5-6-2020

EXH-2017-495

Keizersdijk 34 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf
De Steenen Brug
Sint Jacobstraat 48 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf
La Strada Eric’s Bar
Sint Jacobstraat te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning café De Stier
Grote Kade 34 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf
restaurant Hector

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

omschrijving

2-6-2020

OOW-2020-282

3-6-2020

OOW-2020-284

3-6-2020

STP-2020-270

P.C. Quantstraat 58 te Goes	het plaatsen van een container van
13 juni tot en met 6 juli 2020
M.A. de Ruijterlaan 20 te Goes	het plaatsen van een container van
2 tot en met 4 juni 2020
Wolfertsplein te Wolphaartsdijk	een standplaatsvergunning voor
de verkoop van groente, fruit en
streekproducten op donderdag

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

