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Definitief besluit
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland neemt op donderdag 17 december 2020 een definitief besluit. De ingediende zienswijzen wegen mee in de besluitvorming.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
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zaaknummer

17-08-2020 OMG-2020-0663
18-08-2020 OMG-2020-0665
19-08-2020 OMG-2020-0667
19-08-2020 OMG-2020-0668
20-8-2020
OMG-2020-0670
			
21-8-2020
OMG-2020-0672

locatie

omschrijving

Middelburgsestraat 8 te Goes
het plaatsen van een dakkapel
Contrabasweg 41 Goes
het bouwen van een woning
Waterstraat 2 te Goes
het plaatsen van nieuwe kozijnen
Sint Adriaanstraat 8 te Goes
het plaatsen van handelsreclame
Jacoba van Beierenstraat 34
het aanleggen van een nieuwe
te ’s-Heer Hendrikskinderen
in- en/of uitrit
Hemstraat 32 te Kloetinge	het vervangen van een dakkapel en
de plaatsing van zonnepanelen

Omgevingsvergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, zijn
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in te zien.
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunVerleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
ning hebben
ontvangen:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
de volgendezaaknummer
omgevingsvergunningen
datum
locatiehebben verleend:
omschrijving

ontvangst
datum
omschrijving
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17-8-2020
13 te5 Goes	het
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01-11-2016 OMG-2020-0592
OMG-2016-0619 Klein
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na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp uitrit
het bouwen van een overkapping aan
17-8-2020
OMG-2020-0618 ‘s-Gravenpolderseweg 106
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plaatsen van een vlaggenmast
de schuur
			
Goes
04-11-2016 OMG-2016-0621 teScottweg
12 te Goes
het vervangen van bestaande
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19-8-2020
OMG-2020-0563
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kan geen
			
2 F001 t/m 2 F221 en 4 t/m 48
bezwaar worden gemaakt.
			
te Goes
20-8-2020
OMG-2020-0652 Oude Vismarkt 2 te Goes	het tijdelijk afwijken van het
Verleende omgevingsvergunningen
bestemmingsplan
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van
de reguliere voorbereidingsproceals sportaccommodatie
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van de
Rechtbank Zeelandbestaand
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31-10-2016 Team
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Stationsplein
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het vervangen
van het voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Voor een dergelijk
perronmeubilair
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is griffierecht
verschuldigd. van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
4-11-2016
OMG-2016-0537

4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
(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
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
ontvangst
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
14-2-2020
M-ACT200091
Marconistraat 11 te Goes	een melding voor het oprichten van
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
een inrichting
verschuldigd.
25-5-2020
M-ACT200276
Gebr.Spykerstraat 1 te Goes	het uitbreiden van het productiegebouw en het vervangen van de
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
drooginstallatie
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een
melding is niet mogelijk. Heeft u vragen of opmerkingen over ingediende meldingen, neem dan contact
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
info@rud-zeeland.nl
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonDoor
burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
M-ACT162556.
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OOW-2020-400

uitdelen van promotiemateriaal
omschrijving
op
3 oktober 2020
Sint Adriaanstraat, Stalstraat
het gebruik van gemeentegrond
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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

