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Geen Bevelandse Bode en Info Goes week 31
AgendaGoes
De Bevelandse Activiteit
Bode wordt in week 31 (27 t/m
Datum

31 november
juli) niet uitgegeven.
Dat betekent
datBegroting
er in die
10
Begrotingsraad
voor
week ook geen Info2017
Goeszie
in de
krant
verschijnt.
voor
agenda
Kijk daarom voor informatie
over> de
gemeente
www.goes.nl
Bestuur
en
Goes op www.goes.nl.
Organisatie > Vergaderschema

15.00 uur
Geen wethoudersspreekuur
Stadskantoor
tijdens
de zomervakantie
14
november
Inloopbijeenkomst voor
belangstellenden over de
Tijdens de zomervakantie vervalt het wethouderswerkzaamheden aan de nieuwe
spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur voor
aansluiting op de A58
inwoners en ondernemers vindt plaats in week 35.
19.30 - 21.00 uur
Stadskantoor
Evenementen en activiteiten
17 november
Wethoudersspreekuur voor
Kijk voor evenementen en activiteiten in de
inwoners en ondernemers,
zomerperiode op www.goesisgoes.nl.
zie www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Spreekuur
Voortgang werkzaamheden
18.30 - 19.30 uur
’s-Heer Hendrikskinderenstraat Goes
Stadskantoor
17 november
Hamerraad en Commissie,
De ‘s-Heer Hendrikskinderenstraat in Goes is sinds
zie voor agenda www.goes.nl >
vrijdagavond 17 juli weer geopend voor verkeer.
Bestuur en Organisatie >
Het gaat om het gedeelte van de straat tussen de
Vergaderschema
Ossenhoofdstraat en de Ramusstraat. De ‘s-Heer
19.30 uur
Hendrikskinderenstraat ter hoogte van de RamusStadskantoor
straat en de Westerstraat is vanaf vrijdag 24 juli
pas toegankelijk. Dit deel van de straat is echter
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
van maandag 17 augustus tot en met woensdag 16
september weer afgesloten voor verkeer.

Geen collegespreekuur
op
donderdag
10 november
Afsluiting
Ringbaan-Oost
27 en 28 juli

Het collegespreekuur van 10 november komt in
verband
met behandeling
van de begroting
te verDura Vermeer
voert van maandag
27 juli 21.00
vallen.
eerstvolgende
is donderdag
uur tot Het
en met
dinsdag 28spreekuur
juli 6.00 uur
marke17
november om 18.30
ringswerkzaamheden
uituur.
op de Ringbaan-Oost
in Goes. De weg is in beide richtingen afgesloten

Gehandicaptenparkeerplaats
voor verkeer. Het verkeer heeft hierdoor te maken

Burgemeester
wethouders
hebben
besloten
met een kleineen
vertraging.
Neem
voor vragen
ofeen
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
opmerkingen over de werkzaamheden contacthet
kenteken
van Sinke,
een gebruiker
wonende
te Goes
in
op met Corné
projectleider
Civiele
Werken
de
buurt
van
of
aan:
van de gemeente Goes. Hij is te bereiken door te
-bellen
’s Heer
Hendrikskinderenstraat
(1 novemnaar
06-13 835 369 of via 86
hetd.d
e-mailadres
ber
2016)
c.sinke@goes.nl.

Sloop voormalige woning Frederiksstraat
Wolphaartsdijk
De gemeente Goes heeft deze week de sloopwerkzaamheden afgerond aan de Frederiksstraat
7 in Wolphaartsdijk. Er is gebruik gemaakt van
de subsidie Provinciale Impuls Wonen om de
voormalige woning te slopen en het terrein weer
leefbaar te maken.
De sloop is maandag 6 juli gestart en uitgevoerd
door firma Sturm en Dekker in Middelburg. Er zullen nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden, zoals het schonen van het terrein. Als deze
zijn afgerond, wordt het terrein verhuurd en als
tuin in gebruik genomen.
De subsidie Provinciale Impuls Wonen is een regeling waarmee de Provincie Zeeland het overschot
aan oude woningen, die niet meer aan de moderne
eisen voldoen, wil verminderen. Hierdoor kunnen
huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de
kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid
voor de omgeving en omwonenden toe.
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Koningin Wilhelminastraat 17 te Kloetinge het plaatsen van een dakkapel
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
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Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
levensloopbestendig wonen
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
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‘s-Gravenpolderseweg 106 te Goes
het plaatsen van een vlaggenmast
verschuldigd.
muziekverenigingen of particulieren).
16-07-2020
OMG-2020-0618
‘s-Gravenpolderseweg 106 te Goes
het plaatsen van een vlaggenmast
17-07-2020
OMG-2020-0621
De Graaffstraat 55 te Goes
het kappen van twee bomen
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
19-07-2020
OMG-2020-0623
Zaagmolenstraat 20 te Goes
het kappen van een boom
om aan die instellingen geen gegevens over
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
19-07-2020
OMG-2020-0624
Koningin Julianastraat 2 te Kloetinge
het plaatsen van een schutting
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hieru de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn de aanvragen in te zien.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonverleend:
ontvangt u een bevestiging.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
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M-ACT162556.
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15-7-2020
OOW-2020-352
Geraniumstraat
het plaatsen van een container
van 15 juli t/m 12 augustus 2020
verzending
16-7-2020
OOW-2020-362
Scheldestraat
75 te Goes	het plaatsen van een container van 24 t/m 31 juli 2020
4-11-2016
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ontheffing
schenkenvoor
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Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
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datum verzending zaaknummer
locatie
omschrijving
dit evenement.
17-7-2020
DHW_V-2020-319
Courtinestraat, Kavel B1841 te Goes
vergunning drank- en horecawet
voor Lima Beach
17-7-2020

EXH-2020-318

Courtinestraat, Kavel B1841 te Goes
exploitatievergunning voor Lima Beach
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Team
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Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen,
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een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
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.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan ‘Albert Joachimikade 22-24 Goes’, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Albert Joachimikade 22-24 Goes’ met ingang van donderdag 23 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. Daarnaast
ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage en bereidt het college
van Burgemeester en wethouders een besluit hogere waarden voor
op grond van art. 83, lid 1 en art. 110a Wet geluidhinder, voor
de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ten behoeve van het
bestemmingsplan ‘Albert Joachimikade 22-24 Goes’.

ON99 en ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Digitaal is, als het nodig is, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A.
de Ruijterlaan 2 te Goes.
Het beeldkwaliteitsplan geeft richtlijnen voor de gewenste identiteit
en uitstraling van de openbare ruimte en de bebouwing op het
perceel Albert Joachimikade 22-24 te Goes. Het beeldkwaliteitsplan
vormt het toetsingskader voor het welstandstoezicht en maakt
onderdeel uit van de Goese Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan
is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan en is via de hiervoor vermelde link naar het bestemmingsplan te raadplegen.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan
Het voorontwerp heeft betrekking op het realiseren van veertien
appartementen aan de Albert Joachimikade 22-24 in Goes op het
perceel van voormalig op- en overslagterrein van Shell en later van
de firma Van den Dries. Het plangebied wordt begrenst door Ringbaan Oost, de Albert Joachimikade, de jachthaven en het kanaal.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGC19-

Gedurende de genoemde termijn heeft eenieder schriftelijk of
mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerp beeldkwaliteitsplan naar voren
te brengen bij de raad van de gemeente Goes, postbus 2118, 4460
MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze
binnen genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te
maken met Christa van de Vate via (0113) 249 764 of
c.vande.vate@goes.nl.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
De hogere waarden hebben betrekking op de geluidsbelasting
vanwege wegverkeer op de Ringbaan Oost op de nieuwbouw van
het appartementengebouw op perceel Albert Joachimikade 22-24 te
Goes. De nieuwbouw wordt planologisch mogelijk gemaakt in het
bestemmingsplan ‘Albert Joachimikade 22-24 Goes’.
Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken is in te zien van donderdag 23 juli 2020 tot en met
donderdag 3 september 2020 in het Stadskantoor van de gemeente
Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes. De openingstijden van het
stadskantoor zijn maandag tot en met woensdag van 8.30 uur tot
17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 17.00 uur (tijdelijk) en op vrijdag
van 8.30 tot 12.30 uur.
Belanghebbenden hebben tijdens de inzageperiode de mogelijkheid
om een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit te sturen aan
het college van B&W, postbus 2118, 4460 MC Goes.
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