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het realiseren van gesloten
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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.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
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Bleekveld 19 t/m 23 en
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Wijngaardstraat 17 te Goes	een bestaand pand en het wijzigen
van de gevel

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
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31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
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OMG-2016-0508
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het
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PAperronmeubilair
Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening
indien onverwijlde
spoed, gelet op detebetrokken
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dat4vereist.
Voor een
4-11-2016 te treffen,
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van Dusseldorpstraat
Goes het
rooien van
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4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

Toegangstijden begraafplaatsen dorpen gemeente Goes
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Burgemeester en wethouders van Goes hebben op grond van artikel 3, lid 1 van de ‘Beheersverordening
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
begraafplaatsen Goes 2010’ de toegangstijden voor de begraafplaatsen in de dorpen van de gemeente
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
Goes vastgesteld van 09:00 uur tot een half uur na zonsondergang.
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie.
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
Bezwaar
verschuldigd.
Indien u het niet eens bent met bovenvermeld besluit, hebt u de mogelijkheid om op grond van de artikelen 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient tenminste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
b. een dagtekening;
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
d. de gronden van het bezwaar;
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewone. in de linkerbovenhoek dient te worden vermeld: Awb-bezwaarschrift.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de
Door burgemeester
en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
werking
van dit besluit.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
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Voorhet
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Wel kaniseen
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verzoek
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verschuldigd.
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
voorziening
te treffen, vergunningen
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dergelijk
verzoek
is griffierecht
Na
een afspraak
met
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Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl , zijn de verleende vergunningen in te zien.

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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GGD Zeeland stelt griepprik gratis beschikbaar voor mantelzorgers

Subsidie sport- en beweegaanbieders beschikbaar

GGD Zeeland, in samenwerking met Veiligheidsregio Zeeland en een groot aantal Zeeuwse zorginstellingen, stelt dit jaar voor het eerst op grote schaal de griepprik gratis beschikbaar voor
mantelzorgers tot zestig jaar die geen reguliere oproep van de huisarts krijgen.
Mantelzorgers zijn onmisbaar voor degene waarvoor ze zorgen en de griep komt altijd slecht uit.
Ook als ze zelf normaal gesproken weinig last hebben van de griep, kunnen mantelzorgers het
virus ongewild overdragen aan degene waarvoor ze zorgen.
Het ter beschikking stellen van de griepprik aan mantelzorgers maakt onderdeel uit van een grotere
campagne om de griepvaccinatiegraad in Zeeland te verhogen. Naast de mantelzorgers vormt ook
het Zeeuwse zorgpersoneel een belangrijke doelgroep.
Mantelzorgers kunnen de griepprik vanaf 16 november gratis krijgen, door zich in te schrijven op
www.ggdzeeland.nl/griepprik. Neem voor meer informatie contact op met de GGD door te bellen
naar 0113-249444 of te mailen naar communicatie@ggdzeeland.nl.

Sport- en beweegaanbieders in de gemeente Goes kunnen een eenmalige subsidie aanvragen van
maximaal €5000,-. Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet minimaal aan één
van de doelstellingen uit de Beweegvisie 2019- 2023 bijdragen.
De Beweegvisie van gemeente Goes richt zich op een vitale samenleving. De doelstellingen zijn dat
mensen meer gaan bewegen, dat er meer mensen gaan bewegen en dat kinderen motorisch vaardig
kunnen opgroeien.
De subsidie moet uiterlijk acht weken voordat de activiteit plaatsvindt, ingediend worden.
U vindt informatie over de subsidie en het aanvraagformulier op
https://www.goes.nl/in-de-gemeente/subsidie_45906/.
Kijk op www.goes.nl/beweegvisie voor meer informatie over de doelstellingen. De subsidie kan worden
aangevraagd via stadskantoor@goes.nl.
www.goes.nl

