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Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

zaaknummer

31-8-2020
OMG-2020-0547
			
31-8-2020
OMG-2020-0606
31-8-2020
OMG-2020-0493
1-9-2020
OMG-2020-0607
4-9-2020
OMG-2020-0619
			
4-9-2020
OMG-2020-0667

locatie

omschrijving

Dam 1B en 1B 01 t/m 1B 10
te Goes
Duvensteijn 1 te Goes
Hoekweide 1 te Wolphaartsdijk
Noorddijk 15 te Wolphaartsdijk
Koningin Wilhelminastraat 17
te Kloetinge
Waterstraat 2 te Goes

het realiseren van tien
appartementen
het bouwen van een woning
het bouwen van een woning
het bouwen van een woning
het plaatsen van een dakkapel
het plaatsen van nieuwe deuren

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(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 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.
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en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
31-8-2020
het verbreden van de oprit
ontvangst OMG-2020-0600 Beethovenlaan 40 te Goes
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Tegen een geweigerde vergunning hebben belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van
woning
verzending
(zie vermelde
datum) de mogelijkheid
om een
bezwaarschrift
in te dienen
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude Boomgaard
5 gemotiveerd
het
brandveilig gebruik
van bij
burgemeester en wethouders.
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
de schuur
Burgemeester
wethouders maken Scottweg
bekend dat
volgende meldingen
op grondvan
vanbestaande
het Besluit
04-11-2016 enOMG-2016-0621
12zij
tede
Goes
het vervangen
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen: reclame
datum
zaaknummer
locatieheeft een informatief karakter.
omschrijving
De publicatie van
ontvangen aanvragen
Tegen een aanvraag kan geen
ontvangst
bezwaar worden gemaakt.
22-8-2020
M-ACT200419
Van Strienweg 2
			
te Wolphaartsdijk
Verleende omgevingsvergunningen

het veranderen van het bedrijf

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceDe
publicatie
van ontvangen
meldingen heeft
een informatief
dure
de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:karakter. Bezwaar maken tegen een
melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact
op
met de Regionale
Uitvoeringsdienst
Zeeland via het telefoonnummer
(0115) 745 100 of via
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
info@rud-zeeland.nl.
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Door burgemeester en wethoudersteverleende
vergunningen en ontheffingen
Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
Burgemeester
wethouders maken Klein
bekend
dat zij de
en ontheffingen
31-10-2016 enOMG-2016-0560
Frankrijk
7Avolgende
te Goes vergunningen
het wijzigen
van de gevelshebben
van
verleend:
bestaand bedrijfspand

31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
perronmeubilair
verzending
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
1-9-2020
OOW-2020-429
Beestenmarkt 3 te Goes	het plaatsen van een telescoopkraan
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

op 3 september 2020
3-9-2020
OOW-2020-425
Scheldestraat 91 te Goes
het plaatsen van een container op
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
				
9 september en het plaatsen van
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
				een betonmolen op 16 september
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
2020
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
3-9-2020
OOW-2020-422
P.C. Quantstraat 58 te Goes	het plaatsen van bouw- en tuinBestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
materialen van 31 augustus t/m 11
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
september 2020
verschuldigd.
3-9-2020
OOW-2020-424
Garnaetwei 2 te Goes	het plaatsen van een container van
24 t/m 29 september 2020
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
3-9-2020
OOW-2020-427
Juliana van Stolberglaan 37
het plaatsen van een container van
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
			
te Goes
10 t/m 18 september 2020
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
4-9-2020
OOW-2020-419
Keizersdijk 16 te Goes	het verlengen van de eerder
verleende vergunning voor het
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
aanvoeren van stenen en zand t/m
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
11 september 2020
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
4-9-2020
SPD-2020-339
Noordhoek te Goes	een vergunning voor het ophangen
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonvan een spandoek bij de garagesale
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
‘Wijk Noordhoek’ van 7 t/m 19
M-ACT162556.
september 2020
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enheeft
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De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen
verleend:hebben
verleend:
datum
zaaknummer
datum
zaaknummer
verzending
verzending
2-9-2020
EVG-2020-373
7-11-2016
OOW-2016-403
4-9-2020
2-11-2016

EXH-2020-366
OOW-2016-414

4-9-2020
4-11-2016

EVG-2020-343
AFW-2016-429

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

Zeedijk te Wilhelminapolder	een evenementenvergunning voor
Raadhuisstraat 7
hetWilhelminaloop
plaatsen van een
de
opcontainer
10 oktober
’s Heer Arendskerke
van
1
november
2016
2020
tot 1
november 2017
Het Sas 11 te Wilhelminadorp	een
exploitatievergunning
voor
Anjelierstraat te Goes
verlenging
tot‘t12
november
horecabedrijf
Loze
Vissertje2016
voorevenementenvergunning
het plaatsen van een schaftkeet
Oostschans 76 te Goes	een
voor
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing
sluitingsuur
verband
een vriendenborrel
op 28inoktober
met een besloten feest
2020
op 19
november 2016
Grote Markt 22, 4461 AJ Goes	een
exploitatievergunning
voor

4-9-2020
EXH-2020-285
				
pizzeria Al Mercato
Door de burgemeester
verleendeGrote
vergunningen
ontheffingen
4-9-2020
EXH-2020-285
Markt 22 teen
Goes	
een tijdelijke uitbreiding van een
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en
ontheffingen heeft verleend:
exploitatievergunning
voor horecabedrijf Al Mercato
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
4-9-2020
DHW_V-2020-367
Het
Sas 11, 4475 NA
een
vergunning drank- en horecawet
verzending
			
Wilhelminadorp
voor ‘t Loze Vissertje
4-11-2016 DHW_V-2020-286
DHW_O-2016-438 Grote
Bleekveld
ontheffing
schenken
zwak-alcohol4-9-2020
Marktte
22Goes
te Goes	een
drank- en
horecavergunning
houdende
dranken
tijdens de Lifevoor
pizzeria
Al Mercato
style markt op 12 november 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk
te Goes
een binnen
evenementenvergunning
voor de
Tegen
een verleende
vergunning of ontheffing
hebben
belanghebbenden
zes weken na de dag
Kerst Sing-in
op 24 december
2016,
van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd
bezwaarschrift
in te dienen
de Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst de
ditheeft
evenement.
werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar
gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Tegen verzoeken
een verleende
vergunningvoorziening
of ontheffing
belanghebbenden
binnengelet
zes weken
na de dag
Breda,
een voorlopige
te kunnen
treffen, indien
onverwijlde spoed,
op de betrokken
van verzending
(zie vermelde
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen bij de burgemeester/burbelangen,
dat vereist.
Voor een datum)
dergelijkeen
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan
eenverleende
belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Inzage
van
vergunningen
en ontheffingen
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
90006, 4800
PA Breda, verzoeken
een 700,
voorlopige
Na
een afspraak met de afdeling
VergunningenPostbus
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113) 249
zijn
voorziening
te treffen, indien
onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
de
verleende vergunningen
in te
zien.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

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

