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26-10-2020

OMG-2020-0841

27-10-2020

OMG-2020-0850

28-10-2020 OMG-2020-0853
			
28-10-2020 OMG-2020-0852
			
28-10-2020 OMG-2020-0856

28-10-2020 OMG-2020-0851
			
28-10-2020 OMG_INT-2020		
0859
29-10-2020

OMG-2020-0854

29-10-2020

OMG-2020-0857

29-10-2020

OMG-2020-0858

Grote Markt 30 te Goes	het bouwen van een tijdelijk bouwwerk op het terras van 1 december
2020 t/m 1 maart 2021
Grote Markt 22 te Goes	het bouwen van een tijdelijk bouwwerk op het terras van 1 november
2020 t/m 1 maart 2021
Oude Rijksweg 88
het bouwen en verduurzamen van
te ‘s-Heer Arendskerke
een werkplaats
Goese Dieplaan (kavel F72)
het bouwen van een woning
te Goes
Grote Markt 32 te Goes	het bouwen van een tijdelijk bouwwerk op het terras van 1 november
2020 t/m 1 maart 2021
Arjaan Katsmanstraat 10
het laten vervallen van roeden in
te Wolphaartsdijk
kozijnen en ramen
Arjaan Katsmanstraat 11
het intrekken van de verleende
te Wolphaartsdijk	omgevingsvergunning voor het
bouwen van een woning
Heemskerkstraat e.o. te Goes	het herinrichten en het aanleggen
van een riool
Stationspark 34A te Goes	het handelen in strijd met
bestemmingsplan
Papeweg 34 te Wolphaartsdijk	het plaatsen van een dakkapel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende
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Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure
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omgevingsvergunningen
dure de volgende
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Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:
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verzending
datum
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0529 locatie
Noorddijk 20
verzending
te Wolphaartsdijk
30-10-2020
Katsmanstraat
31-10-2016 OMG-2020-0542
OMG-2016-0560 Arjaan
Klein Frankrijk
7A te 11
Goes

omschrijving
het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
het
hetbouwen
wijzigenvan
vaneen
de woning
gevels van
			
te Wolphaartsdijk
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
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waardevolle
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meester en wethouders.
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Verlenging beslistermijnen
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
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
zaaknummer
Locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
				
beslisdatum
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
W-AOV200478/
Goese Diep te Goes
het realiseren van een gesloten
5 januari 2021
verschuldigd.
00255376		
bodemenergiesysteem
W-AOV200507/
Aria Goes Fase 11
het realiseren van gesloten
22 januari 2021
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
00257434
te Goes
bodemenergiesystemen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen dertien
appartementen Nazareth 4 te Wolphaartsdijk
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij het voornemen hebben, met
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, en paragraaf 3.3 van de Wet alge& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewondertien appartementen en een schuur met buitenbergingen op het perceel Nazareth 4 te Wolphaartsdijk.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.
Het voornemen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Wolphaartsdijk’, omdat het
bouwen van appartementen ter plaatse niet is toegestaan. Burgemeester en wethouders zijn van plan
Door
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verleende
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met
deburgemeester
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af te wijken
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Met
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daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage. De ontwerpbeschikking is digidatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
taal
te raadplegen
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en
verzending
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’s
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van 1appartementen
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op de plaats
tot het
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en de
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datum
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locatie
verzending
Grondexploitatieovereenkomst Wolphaartsdijk Nazareth 4

omschrijving

4-11-2016 enDHW_O-2016-438
Goes
ontheffing
Burgemeester
wethouders maken,Bleekveld
op grond te
van
artikel 6.24 lid 3 van
de Wet schenken
ruimtelijkezwak-alcoholordening,
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style markt
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2016
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op de
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Keizersdijk
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maximaal
dertien
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te de
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2016,
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de Keizersdijk
is afgesloten
vanaf 4 november 2020 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor
aan
de M.A. de tijdens
Ruijterdit evenement.
laan 2 in Goes.
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Meldingen
op basis van
artikel 8.40
Wet milieubeheer
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vermeldemaken
datum)
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bij de
burgemeester/burBurgemeester
en (zie
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meldingen
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van
het Besluit
gemeesterregels
en wethouders
. Het indienen
van een
bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet.
algemene
voor inrichtingen
milieubeheer
hebben
ontvangen:
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Breda, verzoeken een voorlopige
datum
zaaknummer
locatie Postbus 90006, 4800 PA
omschrijving
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
ontvangst
dergelijk
is griffierecht verschuldigd.
22
oktoberverzoek
2020 M-ACT200510
Stadseweg 14
het in werking hebben van een
			
in Wolphaartsdijk	werkplaats voor Perfect Power
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
				
Control B.V. binnen het bedrijf
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer
(0113) 249 700, kunt
				
Kraakman Wolphaartsdijk
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 4 november 2020
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

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 door te bellen naar (0115) 745 100 of te mailen naar
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

27-10-2020

OOW-2020-525

locatie

omschrijving

Anjelierstraat 7 te Goes	het plaatsen van een container van
30 oktober t/m 2 november 2020
27-10-2020 OOW-2020-527
Bleekveld te Goes	het inrichten van een bouwplaats en
het plaatsen van een schaftkeet van
1 juli 2020 t/m 17 december 2021
28-10-2020 OOW-2020-529
‘s-Heer Hendrikskinderenstraat het plaatsen van een steiger van
			
16a te Goes
3 november t/m 1 december 2020
28-10-2020 OOW-2020-528
Stoofplein te Goes	het plaatsen van een schaftkeet, een
				
wc en een container van 28 oktober
				
t/m 31 december 2020
28-10-2020 OOW-2020-530
Stoofstraat 13 te Goes
het plaatsen van een steiger van
				
3 november t/m 1 december 2020
28-10-2020 STP-2020-499
Plein te
een standplaatsvergunning voor de
			
‘s-Heer Hendrikskinderen
verkoop van groente, fruit en vlees

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-10-2020 STP-2020-500
			
29-10-2020 OOW-2020-440

Raadhuisstraat te
een standplaatsvergunning voor de
‘s-Heer Arendskerke
verkoop van groente, fruit en vlees
Singelstraat 1 te Goes	het gebruik van gemeentegrond
voor het plaatsen van een blokhutachtige constructie van 1 november
2020 t/m 1 maart 2021
29-10-2020 OOW-2020-533
Zuidvlietstraat 34 te Goes	het plaatsen van een container van
				
23 november t/m 3 december 2020
30-10-2020 OOW-2020-535
Ganzepoortstraat 8 te Goes	het plaatsen van een container op
maandagen van 1 november 2020
t/m 31 maart 2021
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 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 Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
vergunningen@goes.nl) zijn de verleende vergunningen in te zien.
www.goes.nl

