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Stadskantoor
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Vergaderschema
17-11-2020 OMG-2020-0917 Ringbaan West 2B te Goes
het realiseren van een verkeerspark
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
18-11-2020 OMG-2020-0925 Zaagmolenstraat 20 te Goes	het plaatsen van een metalen
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19-11-2020 OMG-2020-0928 Prins Bernhardstraat 45
het realiseren van een extra uitrit
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
			
te Wolphaartsdijk
ontvangt u een bevestiging.
19-11-2020 OMG-2020-0926 Lange Kerkstraat 21 te Goes	het plaatsen van een tijdelijk
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Zaaknummer

17-11-2020 OMG-2020-0724
			
17-11-2020 OMG-2020-0628
17-11-2020 OMG-2020-0851
			
18-11-2020 OMG-2020-0877
			
20-11-2020 OMG-2020-0733
20-11-2020 OMG-2020-0754

locatie

omschrijving

Kreukelmarkt 7, 7A, 9 en 9A
het verbouwen van een gebouw
te Goes
Anthony Fokkerstraat 8 te Goes het renoveren van het kantoor
Arjaan Katsmanstraat 10
het laten vervallen van roeden in
te Wolphaartsdijk
kozijnen en ramen
Raadhuisstraat 2
het aanleggen van een uitrit
te ‘s-Heer Arendskerke
Kapelseweg te Kloetinge	het herschikken van de perceelgrond
Sint Adriaanstraat 17 te Goes	het toevoegen van een horecadeel
aan de bakkerij

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.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Supermarkt Wolphaartsdijk’
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend
dat
de gemeenteraad
het bestemmingsplan ‘Supermarkt Wolphaartsdijk’ op 15 oktober 2020 gewijzigd
Aanvragen
omgevingsvergunning
heeft
vastgesteld.
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Inhoud bestemmingsplan
Het
bestemmingsplan
heeft betrekking
op het herstructureren van een
gebied dat is ingeklemd tussen de
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Hoofdstraat
ontvangst en Arjaan Katsmanstraat in Wolphaartsdijk. Het betreft de percelen die kadastraal bekend
zijn
onder Goes, OMG-2016-0610
sectie AD, nummersKarrelanden
367, 368, 1312,
1313, 370, 371het
enbouwen
372. Hier
wordt
nieuw31-10-2016
te Goes
van
een de
vrijstaande
bouw van een supermarkt (met parkeergelegenheid) en een vrijstaande
woning beoogd. De bestaande
woning
bebouwing
binnen
het plangebied wordt
gesloopt.
vrijkomende
ruimten
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oudedeels
Boomgaard
5 De na nieuwbouw
het brandveilig
gebruik
vanin het
bestaande supermarktgebouw kunnen
onder meer worden gebruikt voor
centrumvoorzieningen.
te Kloetinge
gebouw
40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
Wijzigingen aangebracht bij vaststelling
de schuur
Ten
opzichte vanOMG-2016-0621
het ontwerpplan zijn
de volgende
aangebracht:
04-11-2016
Scottweg
12 tewijzigingen
Goes
het vervangen van bestaande
1.	Het inrichtingsplan is aangepast, waarmee de oppervlakte van de reclame
nieuwe supermarkt kleiner is
geworden en de drie monumentale beukenbomen nabij de Hoofdstraat behouden blijven. Het
is hieropaanvragen
aangepast;heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Debestemmingsplan
publicatie van ontvangen
2.	
Ter bescherming
van de drie monumentale beukenbomen is de juridische regeling van het bestembezwaar
worden gemaakt.
mingsplan aangepast. Aan de verbeelding is, binnen de bestemming ‘Gemengd’, ter plaatse van de
drie beuken
en daaraan direct grenzende gronden, een functieaanduiding ‘groen’ toegevoegd. HierVerleende
omgevingsvergunningen
aan is in de regels
een voorwaardelijke
verplichting
verwijzing
naar een bijlage
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zij nagekoppeld
toepassing(met
vaneen
de reguliere
voorbereidingsprocebij de
de volgende
regels) dieomgevingsvergunningen
de instandhouding en het
onderhoud
van de beuken borgt;
dure
hebben
verleend:
3.	Om de noodzaak alsmede de economische haalbaarheid van de supermarkt nader te onderbouwen is
in het bestemmingsplan
een distributieve
datum
zaaknummer
locatie toets opgenomen;
omschrijving
4.	
In paragraaf 2.2 (Beoogde ontwikkeling) is onder het kopje ‘Landschappelijke inpassing’ melding
verzending
gemaakt vanOMG-2016-0529
het feit dat de beukenbomen
Register
31-10-2016
Noorddijkzijn
20opgenomen in het Landelijk
het realiseren
van van
een Monumenverbouwing
tale Bomen;
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
5.	
De laatste paragraaf
van hoofdstuk
6 (Economische
is zodanig
aangepast
ver31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein
Frankrijk 7A uitvoerbaarheid)
te Goes
het wijzigen
van
de gevelsdat
van
meld wordt dat de ontwikkeling deels gefinancierd wordt uit eigenbestaand
middelenbedrijfspand
en deels door een bank;
6.	
Aan bijlage 4OMG-2016-0508
van de bijlagen bij de
toelichting is1 de
rapportage ‘Nader
onderzoekvan
vleermuizen
en
31-10-2016
Stationsplein
te Goes
het vervangen
het
overige jaarrond beschermde soorten, Hoofdstraat 31 Wolphaartsdijk’
toegevoegd. In paragraaf 4.5
perronmeubilair
(Ecologie/flora
en fauna) is melding
van de conclusies
onderzoek.
4-11-2016
OMG-2016-0537
vangemaakt
Dusseldorpstraat
te Goes van
hetdit
rooien
van 4 waardevolle eiken
7.	In paragraaf 5.3 (Regels) is een toelichting op de bestemming ‘Wonen’ opgenomen.
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het vaststellingsbesluit.

Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Inzage
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf donderdag 26 november 2020
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
gedurende zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
IMRO.0664.BPWO08-VG99 en ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
is, indien nodig, ook mogelijk in het Stadskantoor.
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Beroep instellen
Tijdens de beroepstermijn die loopt van vrijdag 27 november 2020 tot en met donderdag 7 januari 2021
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door:
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
-	een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteMeldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
raad kenbaar heeft gemaakt;
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
-	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
de gemeenteraad kenbaar te maken;
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon-	een belanghebbende die door de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
aangebracht in een nadeligere positie wordt gebracht.
M-ACT162556.

Inwerkingtreding
Door
burgemeester
en wethouders
verleende
vergunningen
en ontheffingen
Het
besluit
treedt in werking
daags na afloop
van de
hiervoor genoemde
beroepstermijn, tenzij bij
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek
om voorlopige
verleend: zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om
voorziening,
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
7-11-2016

OOW-2016-403

Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
’s
Heer
Arendskerke
van 1 november
2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
tot 1 november 2017
verleend:
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
voor het plaatsen van een schaftkeet
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
verzending
metplaatsen
een besloten
feesten tegels voor
17-11-2020 OOW-2020-547
Leliestraat 15 te Goes	het
van zand
op
19
november
2016
het aanleggen van een tuin van
12 tot en met 22 november 2020

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester
maakt
bekend of
dat
hij de volgende
en ontheffingen
Tegen
een verleende
vergunning
ontheffing
hebbenvergunningen
belanghebbenden
binnen zes heeft
wekenverleend:
na de dag
van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen
datum
bij
burgemeesterzaaknummer
en wethouders. Hetlocatie
indienen van een bezwaarschriftomschrijving
schorst de werking van het
verzending
besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
4-11-2016Zeeland-West-Brabant,
DHW_O-2016-438Team
Bleekveld
te Goes Postbus 90006,
ontheffing
zwak-alcoholRechtbank
Bestuursrecht,
4800 PAschenken
Breda, verzoeken
een
houdende
dranken
tijdens
Lifevoorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken
belangen,
dat de
vereist.
style markt op 12 november 2016
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
de Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113)
249 700 of
e-mail
vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien. dit evenement.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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 eenwww.goes.nl
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, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

