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17 november
Hamerraad en Commissie,
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
Aanvragen omgevingsvergunning
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunvoor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
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datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangst
ontvangt u een bevestiging.
08-06-2020 OMG-2020-0510 Karrelanden 18 te Goes	het plaatsen van een verdieping op
Geen collegespreekuur
de bestaande aanbouw
op
donderdag OMG-2020-0514
10 november
u weten aan
wie in het afgelopen
jaar uw
08-06-2020
Beukenstraat 427 teWilt
Goes	
het aanleggen
van een daktuin
op
gegevens zijnhet
verstrekt,
dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
dakterras
(schriftelijk)
een
bij de
de regels
verband
met behandeling
van de begroting
te ver08-06-2020
OMG-2020-0512
Prins Bernhardstraat
45
het overzicht
handelen opvragen
in strijd met
gemeente. Binnen
enkeleOrdening
weken krijgt u dat overvallen.
Het eerstvolgende spreekuurteisWolphaartsdijk
donderdag
			
Ruimtelijke
17
november om
18.30 uur.
08-06-2020
OMG-2020-0511
Pearyweg 1 te Goes zicht (kosteloos)
het thuisgestuurd.
aanleggen van een systeemvloer
09-06-2020 OMG-2020-0515 Arjaan Katsmanstraat
het bouwen van een woning
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
			
(kavel W37) te Wolphaartsdijk
registratie
juist
actueel zijn.
u of uw
Burgemeester
wethouders hebben
besloten
een 75 te
10-06-2020 en
OMG-2020-0519
Goese
Dieplaan
Goes
hetenuitbreiden
vanTwijfelt
de verdieping
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
10-06-2020 OMG-2020-0520 Noordeinde te Kloetinge
het aanleggen van elektriciteitsde afdeling Publiekszaken.
Over uw rechten en
kenteken
van een gebruiker wonende te Goes in
				
kabels
plichten
maken
hebben
met schuur
de basisregisde
buurt van ofOMG-2020-0524
aan:
11-06-2020
Buys Ballotstraat 2 te
Goes die tehet
plaatsen
van een
tratie is een folder
beschikbaar.van
Deze
folder
kunt u
-11-06-2020
’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1Markt
novemOMG-2020-0522 86Grote
6 A te Goes
het samenvoegen
twee
panden
opvragen
bij
de
afdeling
Publiekszaken.
ber
2016)
12-06-2020 OMG-2020-0525 Sint Jacobstraat 46 te Goes	het uitbreiden van een café en het
realiseren van een bovenwoning
12-06-2020 OMG-2020-0527 Veerweg 48 A te Wolphaartsdijk	het realiseren van een zwembad
en een restaurant
12-06-2020 OMG-2020-0526 Molendijk 9 te Wolphaartsdijk het plaatsen van een dakkapel
13-06-2020 OMG-2020-0528 Kasteelstraat 4
het vervangen van een schuur
			
te Wolphaartsdijk
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:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

8-6-2020

OMG-2020-0338

9-6-2020

OMG-2020-0369

Zwembadweg 3 te Goes	het aanpassen van het kinderdagverblijf tot onderwijsfunctie en
sportzalen tot leslokalen
Hornikswei 29 te Goes	het uitbreiden van een bestaande
woning
Albert Joachimikade 49 te Goes het aanpassen van de gevel
Ongereedweg
het aanleggen van mantelbuizen op
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
het perceel zonnepark
‘s-Heer Hendrikskinderendijk het ontwikkelen van meerdere
101 01 t/m 101 23 te Goes
bedrijfsunits

10-6-2020
OMG-2020-0421
11-6-2020
OMG-2020-0440
			
11-6-2020
OMG-2020-0386
			

omschrijving

Zo beperken we samen de meeuwenoverlast in Goes
Omgevingsvergunningen

Tijdens het broedseizoen van meeuwen, zorgen meeuwen vaak voor overlast. De gemeente probeert de
overlast
van meeuwen
zoveel mogelijk te beperken door de stad schoon te houden en afval op te halen.
Aanvragen
omgevingsvergunning
We
nemen ook in
voorjaar verschillende
andere
Burgemeester
enhet
wethouders
maken bekend
dat zijmaatregelen.
de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Wat kunt u zelf doen?
Als
bewoner kunt
u zelf ook iets doenlocatie
om de meeuwenoverlast te verminderen.
datum
zaaknummer
omschrijving
ontvangst
Niet
voeren
31-10-2016
OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Geef meeuwen geen eten. Zolang er voedsel voor de meeuwen is, blijven
ze in de buurt.
woning
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Voorkom rommel
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Gooi
geen afval op
straat en gebruik containers
uw afval. Laat niets
de container
en zet aan
04-11-2016
OMG-2016-0622
Proeftuin 7voor
te Wilhelminadorp
het uit
bouwen
van eensteken
overkapping
geen los afval op de container. In het broedseizoen wordt er extra gehandhaafd
de schuur op het juist aanbieden
van
afval. Veel van
de meeuwenoverlast
ontstaat
die op afval
afkomen.
04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg
12 namelijk
te Goes door meeuwen
het vervangen
van
bestaande
reclame
Meer informatie vindt u op www.goes.nl/meeuwen.

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

Asfaltwerkzaamheden

Verleende omgevingsvergunningen

De
komende tijdenvinden
er asfaltwerkzaamheden
in de gemeente
plaats. We
Burgemeester
wethouders
maken bekend datop
zij verschillende
na toepassinglocaties
van de reguliere
voorbereidingsprocevernieuwen
asfalt en
voeren andere werkzaamheden
uit, zoals straatwerk en het afwerken van bermen.
dure de volgende
omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Op de locaties komen vooraankondigingsborden met exacte tijdstippen en data. We vragen u om tijdens
de
afsluiting de auto
buiten het werkvak
te parkeren. Direct aanwonenden
ontvangen een brief. Lees
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
waar
we aan de slag gaan en wat we gaan doen op www.goes.nl/asfaltonderhoud.
verzending

31-10-2016

OMG-2016-0529

Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
Terug
naar normaal:
oud papier enKlein
karton
weer in7Adetecontainer
31-10-2016
OMG-2016-0560
Frankrijk
Goes
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
De
oud papier enOMG-2016-0508
karton inzameling in
de gemeente1 Goes
is weer helemaal
terug naar
normaal.
In de
31-10-2016
Stationsplein
te Goes
het vervangen
van
het
coronatijd werd er 1 week geen papier huis-aan-huis opgehaald. Toenperronmeubilair
we daar weer mee begonnen,
mocht
u tijdelijkOMG-2016-0537
extra dozen oud papier
de rolcontainersteplaatsen.
4-11-2016
vanbij
Dusseldorpstraat
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
Nu we het oud papier en karton weer gewoon ophalen op de dag die u gewend bent, roepen we u op
om geen extra dozen meer bij de rolcontainers te plaatsen. We komen volgens de normale regeling bij u
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
langs en blijven dat ook doen. Plaats uw oud papier en karton daarom alleen in de daarvoor bestemde
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
containers.
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
Voor de inzameldagen kunt u de afvalkalender raadplegen via www.goes.nl/afval of https://afvalkalenBestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
der.goes.nl/. Veel papier en karton? Dit kunt u ook kwijt op de milieustraat.
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
verzending
11-6-2020
OMG-2020-0478 Duke Ellingtonlaan 9 te Goes
het bouwen van een tuinkamer
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
11-6-2020
OMG-2020-0489 Goese Dieplaan 49 te Goes
het plaatsen van een berging
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
11-6-2020
OMG-2020-0460 Leliestraat 105 te Goes
het uitbreiden van een woning
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
11-6-2020
OMG-2020-0431 Goese Dieplaan 23 te Goes
het aanleggen van een steiger
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
Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
M-ACT162556.
(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
Door
burgemeesterdie
enbezwaar
wethouders
vergunningen
en ontheffingen
een
belanghebbende
heeftverleende
gemaakt, de
voorzieningenrechter
van de Rechtbank ZeelandBurgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en voorlopige
ontheffingen
hebben
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
voorzieverleend:
ning
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
verzending
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)
7-11-2016

omschrijving

OOW-2016-403

Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
’s
Heer
Arendskerke
van 1 november 2016
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
tot 1
november
2017
Op vrijdag 5 juni 2020 is er een melding in het kader van Besluit mobiel
breken
bouwen sloopafval van
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
tot
12
november 2016
Aannemings- en Verhuurbedrijf J. Hoondert & Zn. B.V. ontvangen.
voorbreekinstallatie
het plaatsen vanopeen
Het betreft een melding voor het in gebruik hebben van een mobiele puin
de schaftkeet
locatie
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in
verband
gelegen aan de Marconistraat 11 in Goes.
een
feest 24 juli
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van maandag 29 junimet
2020
totbesloten
en met vrijdag
op
19
november
2016
2020 en duren maximaal 4 werkdagen.
De kennisgeving wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, van het Besluit Mobiel breken
Door de
burgemeester
verleende
vergunningen
en ontheffingen
bouwen sloopafval
gepubliceerd
in een
regionaal huis-aan-huisblad.
Demelding
burgemeester
maakt bekend
hij de volgende
vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
De
is geregistreerd
onderdat
de nummer
V-MMP20007/00247550.
Indien daaraan behoefte bestaat, zijn inlichtingen in te winnen bij RUD Zeeland,
datum
zaaknummer
omschrijving
telefoonnummer
+31 (0)6 51206349locatie
of 0115 - 745100.

verzending
4-11-2016
DHW_O-2016-438
Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholDoor
burgemeester
en wethoudersBleekveld
verleendetevergunningen
en ontheffingen
houdendeen
dranken
tijdenshebben
de LifeBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
ontheffingen
style markt op 12 november 2016
verleend:
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
verzending
dit evenement.
10-6-2020
OOW-2020-292
Ossenhoofdstraat 23 te Goes	gebruik
gemeentegrond/tijdelijke
afsluiting van de straat voor het legTegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden
binnen
zes wekenop
na11
dejuni
dag
gen van
een smeervloer
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen
bij de
2020
van 07.00
uurburgemeester/burtot 11.00 uur
gemeester en wethouders
. Het indienen
een bezwaarschrift
schorst
de werking
van hoogwerker
het besluit niet.
10-6-2020
OOW-2020-293
Lange van
Kerkstraat
16 te Goes	
het plaatsen
van een
op
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
15 juni 2020 van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA
Breda, verzoeken
een voorlopige
11-6-2020
GHO-2020-294
Ringbaan West-Akkerdistelontheffing
voor het uitvoeren
van
voorziening te treffen, indien onverwijlde
spoed, gelet
op de betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor een
			
straat, Ringbaan
West-Vogelgeluid
producerende
werkzaamdergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
			
wikkestraat, Kruising
heden in de avond- en nachturen
			
’s-Gravenpolderseweg-Beetvan 17 juni 2020 19.00 uur t/m
Inzage van verleende vergunningen
en ontheffingen
			
hovenlaan,
Ringbaan-Oost (ter 26 juni 2020 06.00 uur
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen
en Handhaving,
			
hoogte van Ringbrug)
te Goes telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 17 juni 2020
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

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

datum
verzending

zaaknummer

9-6-2020

EXH-2020-283

locatie

datum
verzending

zaaknummer

locatie

12-6-2020

EXH-2015-329

15-6-2020

EXH-2017-175

15-6-2020

EXH-2020-290

Zusterstraat 1 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Grieks
Hoekje
Joseph Lunslaan 7 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf
wijkcentrum De Spinne
Kattendijksedijk 21 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Eeterij
- Spelerij Vierlinden

omschrijving

Lombardstraat 4 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Ali Baba
10-6-2020
DHW_V-2020-289 Het Sas 11, 4475 NA
Drank- en horecavergunning voor
			
Wilhelminadorp
Pop-up café/restaurant ‘t Loze
				
Vissertje
10-6-2020
EXH-2020-288
Het Sas 11, 4475 NA
exploitatievergunning voor pop-up
			
Wilhelminadorp	cafe-restaurant ‘t Loze Vissertje van
12 juni tot 1 oktober 2020
12-6-2020
EXH-2019-001
Grote Markt 6A te Goes	het wijzigen van de eerder verleende
vergunning voor tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Lunchroom Marktzicht
12-6-2020
EXH-2019-041
Opril Grote Markt 2 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Jardin
ontbijt-lunchbar
12-6-2020
EXH-2020-276
Kreukelmarkt 1 te Goes	het wijzigen van de eerder verleende
vergunning voor tijdelijke uitbreiding van exploitatievergunning
horecabedrijf Café The New Inn

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

