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Zaaknummer
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OMG-2020-0687 J.P. Coenstraat 11 te Goes
het plaatsen van een overkapping
W-AOV200456/
Dulciaansingel 23 te Goes
het realiseren en het in gebruik
00254550		hebben van een gesloten bodemenergiesysteem.
13-10-2020 OMG-2020-0761 Buys Ballotstraat 2 te Goes
het legaliseren van de schutting
13-10-2020 OMG-2020-0744 Goese Dieplaan 51 te Goes	het wijzigen van de omgevingsvergunning OMG-2019-0502
14-10-2020 OMG-2020-0655 Westhavendijk 3A te Goes
het plaatsen van handelsreclame
15-10-2020 OMG-2020-0721 Zwembadweg 3 te Goes	het plaatsen van een alu-tent op het
parkeerterrein voor de opvang van
Scalda-studenten
15-10-2020 OMG-2020-0743 Koningin Julianastraat 13
het aanleggen van een oprit
			
te Kloetinge
15-10-2020 OMG-2020-0692 Nieuwe Rijksweg 38
het verbouwen van een woning
			
te ‘s-Heer Arendskerke
15-10-2020 OMG-2020-0730 Slotstraat 7
het plaatsen van een erfafscheiding
			
te ‘s-Heer Arendskerke
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voorzie04-11-2016 Team
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van bestaande
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verleendomgevingsvergunningen
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Verleende
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dure de volgende
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15-10-2020
datum
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OMG-2020-0642
zaaknummer

Groene
verbouwen van een dansschool
locatieWeidje 45 te Goes	het
omschrijving
tot een woning

31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Tegen een van rechtswege verleende te
vergunning
hebben belanghebbenden
binnen zes
na de dag
Wolphaartsdijk
en uitbreiding
vanweken
de woning
van
verzending (zie
vermelde datum)Klein
de mogelijkheid
bezwaarschrift
in te dienen
31-10-2016
OMG-2016-0560
Frankrijk 7Aom
te een
Goesgemotiveerd
het wijzigen
van de gevels
van
bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschriftbestaand
schort debedrijfspand
werking van het besluit
op.
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
Gehandicaptenparkeerplaats
Olmenstraat
4-11-2016
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

kenteken van een gebruiker wonend in Goes in de buurt van of aan:
- Olmenstraat 9, Goes
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
Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verindienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
keersbesluit (12 oktober 2020) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burdie bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
gemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
verschuldigd.
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Onttrekking aan openbaarheid van wandelpaden Raadhuisstraat 9 in ’s-Heer Arendskerke
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

In 2015 is besloten tot een grondruil tussen de voormalige eigenaar van het pand Raadhuisstraat 9
in ’s-Heer Arendskerke en de gemeente Goes, waardoor voorheen openbare wandelpaden nu op het
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
particuliere terrein Raadhuisstraat 9 te ’s-Heer Arendskerke zijn gelegen. In verband met de afbakening
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
van particuliere eigendommen is het gewenst deze paden alsnog aan de openbaarheid te onttrekken
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
op grond van artikel 9, lid 1 van de Wegenwet. Het gaat om wandelpaden op de percelen, kadastraal
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonbekend gemeente Goes, sectie H, nummers. 3549 en 3551. Het één en ander is aangegeven op de ter
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
inzage liggende situatietekening. Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is de
M-ACT162556.
situatietekening met het concept-raadsbesluit vanaf 21 oktober 2020 zes weken in te zien in het Stadskantoor in Goes. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gedurende deze termijn hun zienswijzen
Doorhet
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voornemen kenbaar
te maken.verleende vergunningen en ontheffingen
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locatie
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systeem

De burgemeester maakt bekend dat
hij de
vergunningen
en
verleend:
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van eentijdens
afvalcontainer
styleeen
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2016
met
bouwhek
19 oktober
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een20
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voor de
t/m
oktober 2020
Kerst
Sing-invan
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24 december
16-10-2020 OOW-2020-514
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container2016,
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16
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binnen zes weken
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van
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datum)
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om
een gemotiveerd bezwaarschrift
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van
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vermelde datum)
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bij de burgemeester/burbij
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de werking
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schorst
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niet.en
Wel
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die bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van deniet.
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bezwaar
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Zeeland-West-Brabant,
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Postbus
90006, 4800 PA Breda,
een
Zeeland-West-Brabant,
Bestuursrecht,
Postbusspoed,
90006,
4800
verzoeken
eendat
voorlopige
voorlopige
voorziening teTeam
treffen,
indien onverwijlde
gelet
op PA
de Breda,
betrokken
belangen,
vereist.
voorziening
te treffen,
indien
onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Voor
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

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
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www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Grondexploitatieovereenkomst Goes Cereshof Uitbreiding ZLM
Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat zij op 30 september 2020 de grondexploitatieovereenkomst inzake Goes Cereshof Uitbreiding ZLM zijn aangegaan met Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A. Deze overeenkomst heeft
betrekking op de uitbreiding van kantoor en ontmoetingsruimte met trainingscentrum inclusief de
herinrichting van de buitenruimte en parkeervoorzieningen ter plaatse van Cereshof 2 te Goes. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 21 oktober 2020 zes
weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Grondexploitatieovereenkomst uitbreiding Katoen Long Stay Bleekplein
Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening,

bekend dat zij op 29 september 2020 de grondexploitatieovereenkomst inzake Uitbreiding Katoen Long
Stay Bleekplein zijn aangegaan met R&V Holding B.V. en Houtelgroep B.V.. Deze overeenkomst heeft
betrekking op de uitbreiding van Hotel Katoen met aan de zuidzijde van het Bleekplein achttien kamers
voor Extended Stay op de eerste tot en met derde verdieping met op de begane grond voornamelijk
maatschappelijke en publieksgerichte dienstverlening. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze
grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 21 oktober 2020 zes weken ter inzage bij de receptie van het
Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.
www.goes.nl

