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inwoners en ondernemers,
10 november voorBegrotingsraad
voor Begroting
zie www.goes.nl
Bestuur en
2017 zie voor>agenda
Organisatie
> Spreekuur
www.goes.nl
> Bestuur en
18.30
uur
Organisatie
> Vergaderschema

Werkzaamheden Zeelandbrug
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenAan
wegdek
van de na
Zeelandbrug
van
den het
binnen
zes weken
de dag vanvinden
verzending
maandag
6 totdatum)
woensdag
juli reparatiewerk(zie vermelde
een8gemotiveerd
bezwaarzaamheden
plaats.
is de Zeelandbrug
schrift indienen
bijDaarom
burgemeester
en wethouders.
van
juli 22.00
uur
totbezwaarschrift
en met 7 juli 6.00
uur
Het 6indienen
van
een
schorst
afgesloten
Overdag
is opkan
7 juli
de werkingvoor
vanverkeer.
het besluit
niet. Wel
eentussen
6.00 uur en 23.59
uur één heeft
rijstrook
gedeel-de
belanghebbende
die bezwaar
gemaakt,
telijk
afgesloten. Het verkeer
dan vanuit
voorzieningenrechter
van dewordt
Rechtbank
Zeelandbeide
richtingenTeam
langsBestuursrecht,
de werkzaamheden
geleid.
West-Brabant,
Postbus
De
Zeelandbrug
op 8 juli
van 0.00een
uurvoorlopige
tot en
90006,
4800 PAisBreda,
verzoeken
met
5.00 uurte
volledig
voor verkeer.
voorziening
treffen,afgesloten
indien onverwijlde
spoed,
Omleidingen
staan aangegeven
devereist.
bordenVoor
en
gelet op de betrokken
belangen,op
dat
zijn
te raadplegen
via https://melvin.ndw.
een online
dergelijk
verzoek is griffierecht
verschuldigd.
nu/public/situation;id=43771. Het scheepvaartverkeer
is volledig
gestremd van 6 juli 22.00 uur
Verstrekken
persoonsgegevens
tot
en basisregistratie
met 8 juli 5.00 uur.
In de
personen (de officiële

benaming voor de Nederlandse bevolkingsadVragen
ministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
Heeft
u vragen
overvan
de werkzaamheden?
van alle
inwoners
Goes. Het gaat hierbij om
Neem
contact op met de
Flipse vanover
zoweldan
uw adresgegevens,
alsheer
om gegevens
de
Provincie
Zeeland viaouders
het telefoonnummer
huwelijk,
nationaliteit,
en kinderen. Deze
06-554
844
34 of met
heer Van Wijnen
van
gegevens
worden
vaakdeautomatisch
verstrekt
Rowij
Bouwchemie. Hij is bereiken
door
te bellen
aan overheidsinstellingen
en enkele
bijzondere
naar
06-250 147 06.
maatschappelijke
instellingen, voor zover dat
Kijk
voor meerisinformatie
over de werkzaamnoodzakelijk
voor hun wettelijke
taken. Deze
heden
op https://www.zeeland.nl/actueel/
instellingen
baseren beslissingen vaak direct op
werkzaamheden-aan-de-zeelandbrug.
Indien de
de uit de basisregistratie verkregen informatie.

werk- of weersomstandigheden daartoe aanleiding
geven, vinden de werkzaamheden
één week
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
(van
maandag
13ujuli
totvoorkomen;
en met woensdag
15 juli)
doeleinden
kunt
niet
dit is verplicht
later
plaats.
voorgeschreven.
Soms kunnen echter ook anderen

15.00 uur
Houd voor actuele Stadskantoor
informatie onze website in
de gaten,
www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/
14
november
Inloopbijeenkomst voor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisgemeenteraad_43739/.
Kijk voor evenementen
en
belangstellenden
over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouactiviteiten op www.goesisgoes.nl.
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
Verplaats uw fiets op tijd
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
De nieuwe fietsenrekken op het Terwelleplein (plein bij het station aan het Stationspark) zijn klaar. Staat
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
uw fiets nog in de tijdelijke fietsenrekken naast ’t Smoske? Deze rekken worden op 20 juli verwijderd. Om
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
de fietsenrekken te verwijderen, moeten deze natuurlijk wel leeg zijn. Staat uw fiets hier nog geparkeerd?
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Zorg dan dat deze vóór 20 juli is verplaatst.
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
Stadskantoor
We snappen goed dat in deze huidige tijd niet iedereen altijd in de gelegenheid is om zijn of haar fiets te
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
verplaatsen. Mocht dit het geval zijn, dan zal onze aannemer zelf uw fiets verplaatsen. Dat is natuurlijk
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
onhandig met terugzoeken en niet altijd eenvoudig vanwege de sloten, dus mocht u wél in de gelegenu uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
heid zijn: verplaats dan uw eigen fiets op tijd. Bedankt!
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Omgevingsvergunningen
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
Aanvragen omgevingsvergunning
ontvangt u een bevestiging.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunGeen
collegespreekuur
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
op
donderdag
10aanvraag
november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
maken
tegen een
is niet mogelijk.
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
(schriftelijk) een
overzicht opvragen bij de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
verdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen.
Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
ontvangst
zicht (kosteloos)
17
november om
18.30 uur.
22-06-2020
OMG-2020-0558
Nieuwstraat te Goes	
het thuisgestuurd.
bouwen van vier rijwoningen en

zes twee-onder-een kapwoningen
Het is belangrijk
dat de gegevens
in Pop-up
de basisHoutkade te Goes	
het realiseren
van een
registratie juist
en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
beachbar
gegevens
Neem dan
contact
op met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
22-06-2020 OMG-2020-0556
Kamperfoeliestraat
7 te Goes kloppen?
het plaatsen
van een
dakkapel
de afdeling Publiekszaken.
Over
rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goes in
24-06-2020
OMG-2020-0563
Kievitlaan
64 te Goes
het bouwen van
eenuw
gebouw
plichten die tehet
maken
hebben
met de
basisregisde
buurt van ofOMG-2020-0562
aan:
24-06-2020
Nassaulaan 8 te Goes	
tijdelijk
handelen
in strijd
met
tratie is een folder
beschikbaar.
Deze
folder kunt
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemde regels
Ruimtelijke
Ordening
van u
opvragen bij de
afdeling
Publiekszaken.
ber 2016)
1 januari 2021 t/m 31 december

Gehandicaptenparkeerplaats
22-06-2020 OMG-2020-0557

25-06-2020 OMG-2020-0564
			
25-06-2020 OMG-2020-0565
			
26-06-2020 OMG-2020-0569
26-06-2020 OMG-2020-0568
26-06-2020 OMG-2020-0567
			
28-06-2020 OMG-2020-0571

2021
Oude Rijksweg 71
het uitbreiden van de eerste
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
verdieping
Goese Dieplaan kavel C33
het bouwen van een woning
te Goes
Vlasmarkt 8 te Goes	het realiseren van een appartementen op de 2e verdieping
Aria te Goes
het bouwen van zestien woningen
Albert Joachimikade 39 C
het legaliseren van een
te Goes
bedrijfswoning
Ruisdaelstraat 3 te Goes
het bouwen van een schuur

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

24-6-2020
OMG-2020-0450
			
24-6-2020
OMG-2020-0321
			

locatie

omschrijving

Marten Toonderlaan 29
te Kloetinge
Oude Rijksweg 119
te ‘s-Heer Arendskerke

het bouwen van een vlonder
het bouwen van een vrijstaande
woning

datum
zaaknummer
verzending
Omgevingsvergunningen

locatie

omschrijving

26-6-2020
OMG-2020-0238 Schuttershof 10, 10 01 t/m 10 het slopen van het voormalig GAK
			
Aanvragen omgevingsvergunning30 te Goes	gebouw en bouwen van een woongebouw met
30 comfortwoningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen
om een
omgevingsvergun26-6-2020
OMG-2020-0415 Goese Dieplaan 27 te Goes	het bouwen van een woning met
ning hebben ontvangen:
garage
26-6-2020
OMG-2020-0522
Grote
Markt 6A te Goes
het
samenvoegen van twee panden
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
26-6-2020
het plaatsen van een schutting
ontvangst OMG-2020-0535 Olmenstraat 4 te Goes
26-6-2020
en 7A
het
vaneen
de vrijstaande
woning met
31-10-2016 OMG-2020-0246
OMG-2016-0610 Lindemansweg
Karrelanden te7Goes
hetuitbreiden
bouwen van
			
te Kattendijke
een
zorgwoning
woning
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Tegen een verleende vergunning hebben
belanghebbenden binnen zes
weken40
nana
de herinrichting
dag van verzending
te Kloetinge
gebouw
(zie
vermelde datum)
de mogelijkheid
om een gemotiveerd
bezwaarschrift
in te dienen
bij burgemeester
04-11-2016
OMG-2016-0622
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
het bouwen
van een
overkapping aan
en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. Wel kan
de schuur
een
belanghebbende
die bezwaar heeft
gemaakt,
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg
12 de
te Goes
het vervangen
van bestaande
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken
reclame een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
De publicatie
van ontvangen
aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen

bezwaar worden gemaakt.
Verlenging beslistermijnen
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
Verleende omgevingsvergunningen
om
een omgevingsvergunning
tenbekend
hoogstedat
zeszij
weken
hebben verlengd:
Burgemeester
en wethouders met
maken
na toepassing
van de reguliere voorbereidingsproce-

dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
zaaknummer
locatie
omschrijving	nieuwe uiterste
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving beslisdatum

OMG-2020-0290
Stationsplein 21
het vestigen van een openbaar
7 augustus 2020
verzending
		
te Goes
bedrijfsrestaurant
in de Koploper
31-10-2016 OMG-2016-0529
Noorddijk
20
het realiseren van een verbouwing

te Wolphaartsdijk
Meldingen
op basis
van artikel 8.40
WetFrankrijk
milieubeheer
31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein
7A te Goes

en uitbreiding van de woning
het wijzigen van de gevels van
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen
op grond
van het Besluit
bestaand
bedrijfspand
algemene
regels OMG-2016-0508
voor inrichtingen milieubeheer
hebben
ontvangen: het vervangen van het
31-10-2016
Stationsplein
1 te Goes
perronmeubilair
datum
4-11-2016 zaaknummer
OMG-2016-0537 locatie
van Dusseldorpstraat te Goes omschrijving
het rooien van 4 waardevolle eiken
ontvangst
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
18-06-2020 M-ACT200332
Stationsplein 21 te Goes	een nevenfuctie van een kantoorruimte naar bedrijfsrestaurant
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
melding is niet mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen over ingediende meldingen, neem dan contact
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
info@rud-zeeland.nl
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
verleend:
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
verzending
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
23-6-2020
OOW-2020-311
Keizersdijk te Goes	het plaatsen van een afvalcontainer
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
van 24 t/m 25 juni 2020
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
24-6-2020
OOW-2020-317
v.d.Spiegelstraat 61 te Goes	het plaatsen van een container van
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon25 juni t/m 10 juli 2020
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
26-6-2020
OOW-2020-320
Agnietenhof te Goes	het plaatsen van een chemisch toilet
M-ACT162556.
van 29 juni t/m 2 juli 2020

Door een
burgemeester
en wethouders
verleende
vergunningen
en ontheffingen
Tegen
verleende vergunning
of ontheffing
hebben
belanghebbenden
binnen zes weken na de dag
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift
in te dienen
verleend:
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
datum Zeeland-West-Brabant,
zaaknummer
locatie
omschrijving
Rechtbank
Team
Bestuursrecht, Postbus 90006,
4800 PA Breda, verzoeken een
verzending
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
7
het plaatsen van een container
Voor
een dergelijk
verzoek is griffierecht
verschuldigd.
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
1 november
2017
Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voortothet
bouwen van
34 woningen
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
tot
12
november 2016
aan de Pasteurstraat, Naereboutstraat en Willem Barentszstraat te Goes
voor
vanvan
eenartikel
schaftkeet
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat
zij,het
metplaatsen
toepassing
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in
verband
2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
met een besloten
feest
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van 34 woningen
aan de Pasteurstraat,
op
19
november
2016
Naereboutstraat en Willem Barentszstraat te Goes. De beschikking is voorbereid met toepassing van
paragraaf 3.3 van de Wabo en ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Door
de burgemeester
verleende
vergunningen
en34ontheffingen
De
beschikking
heeft betrekking
op het
realiseren van
woningen aan de Pasteurstraat,
De burgemeester
bekend
dat hij detevolgende
Naereboutstraat
enmaakt
Willem
Barentszstraat
Goes. vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
Het project past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Goes West’, omdat de woningen grotendeels zijn
datum buitenzaaknummer
locatie
omschrijving
gesitueerd
de op de verbeelding
aangegeven bouwvlakken op gronden
waar geen hoofdgebouwen
verzending
mogen worden gebouwd.
4-11-2016
DHW_O-2016-438 met
Bleekveld
te Goes
ontheffing
zwak-alcoholDe
verleende omgevingsvergunning
de daarop
betrekking hebbende
stukkenschenken
is met ingang
van
houdende
dranken tijdens de Lifedonderdag 2 juli 2020 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl/
markt op 12 november 2016
webroo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVGW09-VG99 en ook beschikbaarstyle
via www.goes.nl/bestemmings4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk
te Goes in het Stadskantoor,
een evenementenvergunning
plannen.
Digitaal
inzien is, als het nodig
is, ook mogelijk
M.A. de Ruijterlaan 2voor
te de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Goes.
Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
Tegen de verleende omgevingsvergunning is met ingang van vrijdag 3de
juli
2020 gedurende
zes weken
dit evenement.
beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800
PA Breda, door:
een verleende vergunning
of ontheffing
kunnen
belanghebbenden
zes weken na de dag
- Tegen
een belanghebbende
die een zienswijze
naar voren
heeft
gebracht over de binnen
ontwerpbeschikking;
(zie vermelde
datum) een
gemotiveerd
de burgemeester/bur- van
een verzending
belanghebbende
wie redelijkerwijs
niet
te verwijtenbezwaarschrift
is dat hij geen indienen
zienswijzebij
naar
voren heeft
gemeester
en wethouders
. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
gebracht over
de ontwerpbeschikking;
een belanghebbende
die bezwaar
heeft
gemaakt,
de voorzieningenrechter
de Rechtbank
- Wel
een kan
belanghebbende
wiens beroep
zich richt
tegen
de wijziging
van de beschikking van
ten opzichte
van
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
het ontwerp.
voorziening
te treffen, indien
onverwijlde
geletvan
op de
belangen,
vereist. Voor een
De
omgevingsvergunning
treedt
in werkingspoed,
met ingang
debetrokken
dag na afloop
van dedat
beroepstermijn.
Het
dergelijkvan
verzoek
is griffierechtschorst
verschuldigd.
indienen
een beroepschrift
de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
verleende
vergunningen
enopontheffingen
teInzage
treffen,van
indien
onverwijlde
spoed, gelet
de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
Na beroepschrift
een afspraak met
deverzoek
afdelingom
Vergunningen
en voorziening
Handhaving,istelefoonnummer
(0113) 249 700, kunt
een
of een
een voorlopige
griffierecht verschuldigd.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Voorontwerpbestemmingsplan ‘Jacobahof ‘s-Heer Hendrikskinderen’
Burgemeester en wethouders van Goes maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening, bekend dat met ingang van donderdag 2 juli
2020 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Jacobahof ‘s-Heer Hendrikskinderen’ gedurende zes weken
digitaal te raadplegen is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH10VO99 en ook beschikbaar is via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het perceel Jacoba van
Beierenstraat 16A te ‘s-Heer Hendrikskinderen. Naast de bestaande woning, die behouden blijft, maakt
het voorontwerp het realiseren van vier extra vrijstaande woningen mogelijk. Om de woningen te kun-

nen ontsluiten wordt in het gebied een openbare weg aangelegd. De huidige ontsluiting aan de Jacoba
van Beierenstraat zal richting het oosten worden doorgetrokken tot de oostelijke kavels. Vervolgens zal
de weg afbuigen richting het zuiden. Ter plaatse van het meest zuidelijke perceel zal de weg overgaan in
een fietspad, dat aansluit op de Floris de Voogdstraat, waarmee doorgaand autoverkeer niet mogelijk is.
Gedurende de genoemde termijn is het mogelijk om inspraakreacties schriftelijk in te dienen via een
inspraakformulier. Dit formulier is te downloaden op www.goes.nl/bestemmingsplannen onder ‘plannen
ter inzage’. Neem voor vragen contact op met Peter Daniëlse via (0113) 249 809 of p.danielse@goes.nl.
www.goes.nl

Geniet van de Zeeuwse zomer
En...

Probeer afstand te houden.
1,5 meter of ongeveer een strandlaken.

Zoek de rust wat vaker op.
Een ander tijdstip kan al helpen.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Ernstige klachten? Laat je testen op corona.
Bel: 0800-1202.

Heb je gasten of bezoekers uit andere landen?
Op onze site vind je informatie in 4 talen

www.zeelandveilig.nl/info-in-beeld

Zeeuwse zomertips:
Natuur-rijker worden! Zeeland heeft
naast zee en strand ook prachtig land.
Ontdek de Zeeuwse natuur!
Ontwijk parkeerknooppunten, ontdek
smaakje.
Muse(J)a! Verrijk jezelf met informatie in
de Zeeuwse musea. Lekker koel ook op
een zomerse dag.

Meer zomertips? www.vvvzeeland.nl

