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Sponsoring voor Goese evenementen in 2021
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bedrijfswoning

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 ZeelandWest-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.

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-9-2020

OMG-2020-0460

Leliestraat 105 te Goes

het uitbreiden van een woning

Tegen een ingetrokken 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.
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dat bekeken moet worden welke maatregelen getroffen kunnen worden om de overschrijding van de
voorkeurswaarde te verminderen. Hierbij wordt aangesloten bij de voorkeursvolgorde van de wet geluidTegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
hinder, te weten:
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
1) maatregelen bij de bron, zoals stiller materieel
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
2) maatregelen bij de overdracht, zoals het plaatsen van geluidsschermen
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
3) maatregelen bij de ontvanger, zoals aanbrengen van gevelisolatie
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
Verder mag de vaststelling van hogere waarden niet leiden tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsverschuldigd.
belasting (LCUM) als alle geluidbronnen worden opgeteld.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Beoordeling industrielawaai
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
De gevolgen van de vestiging van een bedrijfswoning aan de Albert Joachimikade 39C zijn akoestisch
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

onderzocht. Uit het akoestisch onderzoek ‘Wegverkeers- en industrielawaai’ Woning Albert Joachimikade
39c te Goes, Project Nr.: P20_39-1, d.d. 11 mei 2020 blijkt dat ten gevolge van de bouw van de woning in
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
de geluidszone de voorkeursgrenswaarde op de woning op de oostgevel wordt overschreden tot 53 dB.
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Maatregelen aan de bron
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonDe geluidszone is gebaseerd op de vigerende vergunningssituatie van Haringman Betonwaren BV.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Maatregelen aan de bron kunnen niet worden getroffen, zonder de bedrijfsvoering aan te tasten. DerM-ACT162556.
halve zijn bronmaatregelen niet mogelijk.
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Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-9-2020

M-ACT200447

Veerweg 54 te Wolphaartsdijk

het starten van een restaurant

De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief 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 info@rud-zeeland.nl

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

datum
verzending

zaaknummer

locatie

14-9-2020

OOW-2020-444

14-9-2020

OOW-2020-446

14-9-2020

OOW-2020-445

Johnsonlaan 47 te Goes	het plaatsen van een bestelbus met
aanhangwagen van 5 t/m 7 oktober
2020
Beethovenlaan 58 te Goes	het plaatsen van een container van
16 september t/m 31 december 2020
Westsingel 134 te Goes	het plaatsen van een steiger, een
schaftwagen en een dixi van 15 t/m
30 september 2020
Prins Bernhardstraat 48
het plaatsen van een vrachtwagen
te Wolphaartsdijk
met een kraan op 18 september 2020

17-9-2020
OOW-2020-453
			

omschrijving

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-9-2020

OOW-2020-454

Veerweg 6 te Wolphaartsdijk	het plaatsen van een schaftunit van
18 september t/m 23 oktober 2020

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-9-2020

EVG-2020-421

Da Vinciplein 1 te Goes	een evenementenvergunning
voor de kermis van 25 september
t/m 11 oktober 2020

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.
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