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Datum
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10 november

Geen wethoudersspreekuur
tijdens
deverkeersbesluit
zomervakantiekunnen belanghebbenTegen dit
den binnen zes weken na de dag van verzending
Tijdens
de zomervakantie
het wethouders(zie vermelde
datum) een vervalt
gemotiveerd
bezwaarspreekuur.
Het eerstvolgende
spreekuur
voor
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en wethouders.
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en ondernemers
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35.
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van de Rechtbank ZeelandKijk
voor evenementen
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Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Geef uw mening over
recreatiezone
Organisatie
> Vergaderschema
Wolphaartsdijk! 15.00 uur
Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Watnovember
zijn volgens u Inloopbijeenkomst
de plus- en minpunten
Wij
zorgen ervoor
dat degegevens
mantelzorger
de week
14
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verzoeken
beschikbare
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van
het
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T/m
van
de
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van
de
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een
verrassingsbelangstellenden over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouzondag 23 augustus kunt u de enquête invullen
pakketje thuisbezorgd krijgt. Uw aanmelding
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
via www.goes.nl/recreatiezone. Op papier invulmoet voor donderdag 1 oktober ingediend zijn.
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
len kan ook, bel hiervoor naar het 14 0113. We
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19.30 - 21.00 uur
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Goes wonen komen in aanmerking voor een
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
presentje. Wilt u iemand uit een andere gemeente
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
De vragenlijst gebruiken we om een toekomstbedanken, neem dan contact op met de woongeinwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
visie op te stellen voor het recreatiegebied, als
meente van de mantelzorger om te vragen naar de
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
onderdeel van de gebiedsvisie Veerse Meer. Alle
mogelijkheden.
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
gemeenten grenzend aan het Veerse Meer werken,
Vragen? Neem contact met ons op via het
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
onder leiding van de provincie, hun eigen (aantelefoonnummer 14 0113 of mail uw vraag naar
Stadskantoor
dachts)gebied uit.
dagvandemantelzorg@goes.nl.
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
Omgevingsvergunningen
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Aanvragen omgevingsvergunning
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunopvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
ning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
ontvangt u een bevestiging.

Geen
datumcollegespreekuur
zaaknummer
op
donderdag 10 november
ontvangst

locatie

omschrijving

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
verstrekt,
dan
kunt
daarvan
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt17
in te Goesgegevens zijnhet
20-07-2020
OMG-2020-0626
Scottweg
plaatsen
van
eenuerfafscheiding
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
ver21-07-2020 OMG-2020-0627 Patijnweg 76 te Goes
het bouwen van een schuur
gemeente.
enkele weken
krijgt
u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuurAnthony
is donderdag
22-07-2020
OMG-2020-0628
Fokkerstraat
8 te GoesBinnen
het renoveren
van het
kantoor
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
17
november
om
18.30
uur.
24-07-2020 OMG-2020-0635 Vedelplein E24, F14 t/m F20
het bouwen van 8 woningen
			
te Goes
Het is belangrijk
dat de gegevens
basisGehandicaptenparkeerplaats
24-07-2020 OMG-2020-0633 P.C. Quantstraat, Marijkestraat,
het herinrichten
vanin
dede
Verzetshelregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
en wethouders hebben besloten een
dengegevens
kloppen?
Neem
contactvan
op de
met
gehandicaptenparkeerplaats
te reserveren
op het
			
Jacob Klaaijsenstraat
en
buurt en
het dan
vervangen
de
afdeling Publiekszaken.
kenteken
van een gebruiker wonende
Goes
in
			
J.D.tevan
Mellestraat
te Goes
hoofdrioleringOver uw rechten en
plichten die tehet
maken
hebben
metbedrijfspand
de basisregisde
buurt van ofOMG-2020-0634
aan:
24-07-2020
Marquesweg kavel V1107
bouwen
van een
tratie is een folder
beschikbaar. Deze folder kunt u
-			
’s Heer Hendrikskinderenstraat 86ted.d
(1 novemGoes
met werkplaats
opvragen bij de
Publiekszaken.
ber 2016)
25-07-2020
OMG-2020-0636 Westsingel 18 te Goes	
hetafdeling
verduurzamen
van de woning en
het ophogen van de kap
27-07-2020 OMG-2020-0640 Ravensteinlaan 59 te Kloetinge	het plaatsen ven aan overkapping
met schuur
28-07-2020 OMG-2020-0642 Groene Weidje 45 te Goes	het verbouwen van een dansschool
tot woning
29-07-2020 OMG-2020-0645 Oostmolenweg 47 te Kloetinge	het uitbreiden en verduurzamen
vrijstaande woning
30-7-2020
OMG-2020-0647 Bouwensputseweg 1
het plaatsen van drie woonunits
			
te Wolphaartsdijk
voor tijdelijke huisvesting
30-7-2020
OMG-2020-0648 Korte Achterweg 9
het plaatsen van een dakopbouw
			
te ‘s-Heer Arendskerke
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)
datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-07-2020 W-AOV200351/
Oranjeplaatweg 4-A
het plaatsen van een portacabin
		
00250903
te ‘s-Heer Arendskerke
			
Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceAanvragen omgevingsvergunning
dure
de volgende
hebben
verleend:
Burgemeester
enomgevingsvergunningen
wethouders maken bekend
dat zij
de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
22-7-2020
ontvangst OMG-2020-0486 Stationspark 12 te Goes	het verlengen van de instandhoudingstermijn
van een
de broodjeszaak
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van
vrijstaande
24-7-2020
OMG-2020-0543 Grote Kade 14 te Goes	het
isoleren van de bestaande kap
woning
van
woning gebruik van
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het de
brandveilig
24-7-2020
OMG-2020-0432 Oude
Zeedijk te Kattendijke
het
realiseren
een (zee)contaite Kloetinge
gebouw
40 navan
herinrichting
ner
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
28-7-2020
OMG-2020-0502 Koningstraat 4 te Goes
het
aanleggen van een terras
de schuur
30-7-2020
9
het
vanvan
eenbestaande
afrastering
04-11-2016 OMG-2020-0497
OMG-2016-0621 Westhofsezandweg
Scottweg 12 te Goes
hetplaatsen
vervangen
			
te ‘s-Heer Arendskerke
reclame
31-7-2020
OMG-2020-0499 Fagotlaan 25 te Goes
het plaatsen van een erfafscheiding
31-7-2020
OMG-2020-0532
Oude Kraaijertsedijk
4
het bouwen
vanaanvraag
een bedrijfsruimte
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft een informatief
karakter.
Tegen een
kan geen
			
te ‘s-Heer Arendskerke
bezwaar worden gemaakt.
31-7-2020
OMG-2020-0515 Arjaan Katsmanstraat 10
het bouwen van een woning
			
te Wolphaartsdijk
Verleende omgevingsvergunningen
31-7-2020
Oostsingel
150zij
te na
Goes
het de
plaatsen
vanvoorbereidingsprocedubbelglas
Burgemeester OMG-2020-0534
en wethouders maken
bekend dat
toepassing van
reguliere
31-7-2020
OMG-2020-0624
Koninginhebben
Julianastraat
2
het plaatsen van een schutting
dure de volgende
omgevingsvergunningen
verleend:
			
te Kloetinge

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

Tegen
een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
verzending
(zie
vermelde datum)
de mogelijkheid
om een gemotiveerd
bezwaarschrift
in te dienen
burgemeester
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk
20
het realiseren
vanbij
een
verbouwing
en wethouders. Het indienen van eentebezwaarschrift
schorst de werking
van het besluit
Wel kan
Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van niet.
de woning
een
belanghebbende
die bezwaar heeft
gemaakt,
de 7A
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein
Frankrijk
te Goes
het wijzigen
van de gevels
van
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken
een voorlopige voorziebestaand bedrijfspand
ning
te treffen, indien
onverwijlde spoed,
gelet op de
betrokken
belangen,
dat vereist.
Voor
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te
Goes
het vervangen
van
heteen dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
perronmeubilair

4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Geweigerde
omgevingsvergunningen
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen
hebben geweigerd:
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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
verzending
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
22-7-2020
OMG-2020-0495 Proeftuin 11 te Wilhelminadorp het verbreden van de uitrit
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
Tegen een geweigerde vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzenverschuldigd.
ding (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Verlenging beslistermijnen
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
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:

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
zaaknummer
locatie
omschrijving	nieuwe uiterste
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
beslisdatum
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonOMG-2020-0488 Mannee te Goes
het aanleggen van vijf bruggen
3 september 2020
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
OMG-2020-0493 Hoekweide (kavelW1)
het bouwen van een woning
5 september 2020
M-ACT162556.
		
te Wolphaartsdijk
OMG-2020-0387 Graaf Adolfstraat 49 te Goes

het plaatsen van een schutting

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

8 augustus 2020

Burgemeester
en wethouders
makenverleende
bekend datvergunningen
zij de volgendeen
vergunningen
en ontheffingen hebben
Door
burgemeester
en wethouders
ontheffingen
verleend:
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

datum
zaaknummer
verzending
datum
zaaknummer
7-11-2016
OOW-2016-403
verzending
15-7-2020

MSP-2020-349

2-11-2016

OOW-2016-414

20-7-2020
4-11-2016

MSP-2020-357
AFW-2016-429

21-7-2020
OOW-2020-327
leende
			

locatie

omschrijving

locatie
omschrijving
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
’s
Heer
Arendskerke
vanstandplaatsvergunning
1 november 2016
Grote Markt te Goes	een
voor de
tot 1 november
2017 en haakverkoop
van fournituren
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
katoen
voorstandplaatsvergunning
het plaatsen van een schaftkeet
Grote Markt te Goes	een
voor de
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
in verband
verkoop vansluitingsuur
moestuinartikelen
metverlengen
een besloten
feest
Oostsingel/Albert
het
van de
eerder verop 19 november 2016
Joachimikade te Goes	vergunning voor het plaatsen van

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
een steiger, schaftkeet en toilet tot
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
heeft verleend:
25ontheffingen
juli 2020

22-7-2020
OOW-2020-365
Lange Kerkstraat 38 te Goes
het plaatsen van een steiger
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
22-7-2020
OOW-2020-342
Wijngaardstraat
10 en 10A
het
plaatsen van een container van
verzending
			
te Goes
24 augustus t/m 15 december 2020
4-11-2016 OOW-2020-369
DHW_O-2016-438 Wijngaardstraat
Bleekveld te Goes
ontheffing
zwak-alcohol24-7-2020
51-53 te Goes	het
plaatsenschenken
van een steiger
van 23
houdende
dranken
tijdens
de Lifejuli
tot en met
7 augustus
2020
style
markt op
november
2016
27-7-2020
OOW-2020-370
Pien Heinstraat te Goes	het
plaatsen
van12
een
hoogwerker
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een
voor de
				
op
29evenementenvergunning
juli 2020
Kerst
Sing-invan
op een
24 december
28-7-2020
OOW-2020-377
Rimmelandplein 7 te Goes
het
plaatsen
container2016,
van
dejuli
Keizersdijk
is afgesloten
				
27
t/m 10 augustus
2020tijdens
dit plaatsen
evenement.
03-08-2020 OOW-2020-379
Attleestede 23 te Goes
het
van een container van
				
31 juli t/m 21 augustus 2020
Tegen een verleende
vergunning ofMolenplein
ontheffing te
kunnen
belanghebbenden
binnen van
zes weken
na de dag
03-8-2020
STP-2020-104
Goes	
het verlengen
de eerder
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen
bij de burgemeester/burverleende
vergunning
voor het
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst
de werking
het besluit
innemen
van eenvan
standplaats
tbvniet.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
van detotRechtbank
bevolkingsonderzoek
30 juni
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda, verzoeken een voorlopige
2021
voorziening teHSD-2020-378
treffen, indien onverwijlde
op de betrokken
belangen,
03-8-2020
Veerwegspoed,
28A tegelet
Wolphaartsdijk
ontheffing
voordat
hetvereist.
houdenVoor
van een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
				
3 schapen

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 5 augustus 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

22-7-2020

DHW_V-2020-262 Hudsonweg 31, 4462HJ Goes	een Drank- en horecavergunning
voor New york Pizza Goes
EXH-2020-261
Hudsonweg 31 te Goes	een exploitatievergunning voor een
horecabedrijf New York Pizza Goes
EXH-2020-363
Hudsonweg 31 te Goes	een exploitatievergunning horecabedrijf Dunkin’Goes
EXH-2020-255
Nieuwstraat 95, 4461 BS Goes	een exploitatievergunning voor
Maatschappelijk restaurant Koetshuis
EXH-2020-354
Magdalenastraat 6 te Goes	het actualiseren van een exploitatievergunning voor een grillroom

22-7-2020
23-7-2020
03-08-2020

03-08-2020

locatie

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

