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u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren
Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
op het kenteken van een gebruiker wonend in Goes in de buurt van of aan:
op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
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Parkeren Hollandiaplein
Het Hollandiaplein is zaterdag 21 november tot 18 uur niet beschikbaar om te parkeren.
Alleen de gehandicaptenparkeerplaatsen mogen worden gebruikt. Tussen 12.00 en 18.00 uur
is dit terrein beperkt toegankelijk. Auto’s die niet op gehandicaptenparkeerplaatsen staan,
moeten voor vrijdag 20 november 24.00 uur zijn weggehaald. Zo kunnen we ervoor zorgen dat
demonstranten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden en raken auto’s niet beschadigd.
Zoekt u zaterdag een alternatieve parkeerplek? De parkeervergunning West is ook geldig in de
Marconistraat en omgeving.

Veiligheidsmaatregelen
Demonstreren is een belangrijk recht van burgers. Iedereen die een demonstratie wil organiseren is verplicht om dit vooraf te melden bij de burgemeester van de gemeente. De organisatie
en de gemeente maken afspraken over de tijd, de locatie en de veiligheidsmaatregelen die
genomen moeten worden. Natuurlijk zijn de veiligheidsmaatregelen rondom corona daarbij
voor ons erg belangrijk. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat de demonstranten 1,5
meter afstand houden van elkaar.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Belt u tijdens kantoortijden naar de gemeente Goes, telefoonnummer 14 0113.

info@rud-zeeland.nl.
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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

11-11-2020 EXH-2020-447
Grote Markt 6A te Goes
Een exploitatievergunning in
				
verband met uitbreiding Marktzicht
11-11-2020 EXH-2020-430
Turfkade 11 te Goes	Een exploitatievergunning voor een
restaurant
11-11-2020 DHW_V-2020-431 Turfkade 11 te Goes	Een drank- en horecavergunning
voor een restaurant
11-11-2020 DHW_V-2020-448 Grote Markt 6A te Goes	Een vergunning drank en horecawet
in verband met uitbreiding
Marktzicht

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 Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

www.goes.nl

