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7-12-2020

OMG-2020-0936

Nieuwe Diep 58 te Goes	het verbouwen van een bestaande
woning
Westhavendijk 86
het uitbreiden van de garage
te Wilhelminadorp	voor het vestigen van een
schoonheidssalon
Westwal te Goes
het rooien van een boom
Muidenweg 219
het tijdelijk afwijken van het
te Wolphaartsdijk	bestemmingsplan voor het
realiseren van een terras bij het
horecapaviljoen
Noordweegseweg 3
het plaatsen van een tijdelijke
te ‘s-Heer Arendskerke
woonunit
Goese Dieplaan 67 te Goes
het plaatsen van een tuinhuisje
Hemstraat 33 te Kloetinge	het vervangen van de kozijnen en de
gevelplaat naar kunststof
Goese Dieplaan 29 te Goes
het aanleggen van een steiger
Spanjaardstraat 9
het uitbreiden van een bestaande
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
woning
Da Vinciplein 1 te Goes	het handelen in strijd met de regels
ruimtelijke ordening ten behoeve
van de aanpak coronacrisis
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8-12-2020
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8-12-2020
OMG-2020-0947
			

9-12-2020
OMG-2020-0788
			
10-12-2020 OMG-2020-0297
10-12-2020 OMG-2020-0948
10-12-2020 OMG-2020-0975
11-12-2020 OMG-2020-0817
			
11-12-2020 OMG-2020-0980

omschrijving

Omgevingsvergunningen

Goes zoekt:

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Werkvoorbereider
36 uur per week, mbo, civiele techniek

datum
ontvangst

zaaknummer

locatie

31-10-2016

OMG-2016-0610

Karrelanden te Goes

01-11-2016

OMG-2016-0619

04-11-2016

OMG-2016-0622

04-11-2016

OMG-2016-0621

omschrijving

Opzichter wegen en verkeer
36 uur per week, mbo+, civiele techniek

het bouwen van een vrijstaande
Assistent
woning opzichter groen
36 uur per week,
mbo, uitvoerder/
Oude Boomgaard 5
het brandveilig
gebruik
van
opzichter groene ruimte
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp
het bouwen
vanen
eenriolering
overkapping aan
Medewerker
verkeer
36
per week, mbo-2, rioleringstechniek
deuurschuur
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame

Meer informatie over deze vacature vind je op www.goes.nl/vacatures.
Solliciteren kan tot en met zondag 3 januari 2021.
De publicatie van ontvangen
aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraagwww.goes.nl/vacatures
kan geen
bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen
Rectificatie:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceTijdens
publicatie
in week 50 is onjuist vermeld
de verleende vergunning OMG-2020-0690 dat de
dure dede
volgende
omgevingsvergunningen
hebbenbij
verleend:
locatie Ganzepoortstraat 8 te Goes is. Dit moet zijn Ganzepoortstraat 10A t/m 10E te Goes.
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de
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bezwaarschrift
in te dienen
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31-10-2016
Noorddijk
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het realiseren
vanbij
een
verbouwing
en wethouders. Het indienen van eentebezwaarschrift
schorst de werking
van het besluit
Wel kan
Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van niet.
de woning
een
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die bezwaar heeft
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de 7A
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
Zeeland31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein
Frankrijk
te Goes
het wijzigen
van de gevels
van
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken
een voorlopige voorziebestaand bedrijfspand
ning
te treffen, indien
onverwijlde spoed,
gelet op de
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belangen,
dat vereist.
Voor
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Stationsplein
1 te
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het vervangen
van
heteen dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
perronmeubilair

4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Meldingen
op basis
van artikel 8.40 Wet milieubeheer
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
ontvangst
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
27-4-2020
M-ACT200220
Oostschans 76 te Goes
het starten van een horecabedrijf
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.
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
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
info@rud-zeeland.nl.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
verleend:
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
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M-ACT162556.
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4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ToGo initiatieven Goese horeca

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes Door de coronamaatregelen
een evenementenvergunning
voor de
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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.
www.goes.nl

