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Zaagmolenstraat 20 te Goes	het plaatsen van een metalen rookgasafvoerkanaal
Bergweg 89 te Goes
het aanleggen van een in- of uitrit
Paardeweg 6 te Goes
het bouwen van een schuur
Stationspark 34 A te Goes	het afwijken van het bestemmingsplan voor een gebruik van het pand
als dagbesteding
Blaauwe Steen 6 en 6A te Goes	het realiseren van een studio op de
eerste verdieping
Grote Markt 40 te Goes	het aanpassen van de gevel en het
wijzigen van de eerste verdieping
Goese Dieplaan 3 te Goes
het plaatsen van een steiger
Ina Boudier-Bakkerlaan 8
het uitbreiden van een bestaande
te Kloetinge
woning
Prins Bernhardstraat 45
het plaatsen van drie tuinhuisjes
te Wolphaartsdijk

Tegen
een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Omgevingsvergunningen
(zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester
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wethouders.
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Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening hebben ontvangen:
ning te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
verzoek
verschuldigd. locatie
datum is griffierecht
zaaknummer
omschrijving

ontvangst

31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
woning
01-11-2016 OMG-2016-0619 Oude Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
Burgemeester en wethouders maken te
bekend
dat zij de volgende meldingen
op40
grond
van het Besluit
Kloetinge
gebouw
na herinrichting
algemene
regels OMG-2016-0622
voor inrichtingen milieubeheer
ontvangen: het bouwen van een overkapping aan
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Proeftuin 7 hebben
te Wilhelminadorp
de schuur
datum
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04-11-2016 zaaknummer
OMG-2016-0621 locatie
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
ontvangst
reclame
18-12-2020

M-ACT200628
Columbusweg 64 in Goes	het verplaatsen van het gasdepot en
het verplaatsen
van de stikstoftank
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter.
Tegen een aanvraag
kan geen
bezwaar worden gemaakt.
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
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omgevingsvergunningen
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de Regionale
Zeeland
via
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745 100voorbereidingsproceof via
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enUitvoeringsdienst
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zijtelefoonnummer
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info@rud-zeeland.nl.
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
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omschrijving
Door
burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
verzending
31-10-2016 OMG-2016-0529 Noorddijk 20
het realiseren van een verbouwing
Burgemeester en wethouders maken te
bekend
dat zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van de woning
verleend:
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
datum
omschrijving
31-10-2016 zaaknummer
OMG-2016-0508 locatie
Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
verzending
perronmeubilair
23-12-2020
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4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
23-12-2020

STP-2019-599
Frambozestraat te Goes	de uitbreiding van een standplaatsvergunning
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
23-12-2020 OOW-2020-594
Nieuwstraat 36 te Goes	het plaatsen van een container van
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
28 tot en met 31 december 2020
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
24-12-2020 STP-2020-555
Wolfertsplein in Wolphaartsdijk	een standplaats voor de verkoop van
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
vis en aanverwante producten op
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
vrijdag
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
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Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
verzending
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
23-12-2020 EXH-2020-360
Muidenweg 219
een exploitatievergunning voor
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
			
te Wolphaartsdijk
horecabedrijf Paviljoen Meerzicht
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
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag
M-ACT162556.
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
Door burgemeester
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verleende
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en ontheffingen
werking
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maken
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dat
zij
de
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en90006,
ontheffingen
hebben
genrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
4800 PA
verleend:
Breda,
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

datum
zaaknummer
locatie
verzending
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

omschrijving

7-11-2016
Raadhuisstraat
7
het plaatsen
een container
Na
een afspraakOOW-2016-403
met de afdeling Dienstverlening,
telefoonnummer
(0113)
249 700van
of e-mail
vergunnin’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
gen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.
tot 1 november 2017
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
voor het plaatsen van een schaftkeet
Maak gebruik van de hulpkaart
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
met een
besloten
feest
Inwoners van de gemeente Goes die weleens in crisis raken, kunnen sinds
1 januari
2021
gebruikmaken
op
19
november
2016
van een hulpkaart.

Door
de kaartje
burgemeester
verleende vergunningen
enbij
ontheffingen
Dit
is een
op bankpasformaat
dat iemand altijd
zich kan dragen. Hierop staat beschreven hoe
De burgemeester
bekend
dat hij
de volgende
vergunningen
enhij
ontheffingen
heeft
diegene
benaderd maakt
wil worden
en wie
er gebeld
moet worden
wanneer
of zij dat zelf
nietverleend:
meer kan
aangeven of in de war is. De persoon bepaalt zelf wat en wie er op de kaart komt te staan. De hulpkaart is
datum
locatie
omschrijving
voor
iedereen diezaaknummer
weleens in crisis raakt.
verzending

4-11-2016
Bleekveld
ontheffing
schenken
zwak-alcoholEen
crisis ziet er DHW_O-2016-438
voor elk persoon anders
uit. OftejeGoes
nu in de war bent, in
paniek raakt
of dagenlang
op
dranken
tijdenszijn,
de Lifebed ligt, een hulpkaart kan steunen. Ook voor naasten en omstandershoudende
kan deze kaart
steunend
omdat het richting geeft aan hoe ze iemand het beste kunnen helpen.style markt op 12 november 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
KerstHerstelTalent.
Sing-in op 24Hij
december
2016,
De hulpkaart maakt u samen met een ervaringsdeskundige van Stichting
of zij weet
deeen
Keizersdijk
is afgesloten
zelf hoe het is om in crisis te zijn en heeft ook zelf een kaart. Wilt u ook
hulpkaart?
Neem voortijdens
meer
dit evenement.
informatie contact op met Josseline Tolhoek en Klazine Tuinier [Stichting
HerstelTalent; 06-34483873;
crisiskaart@hersteltalent.nl; www.hersteltalent.nl].
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/burwww.goes.nl
gemeester 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 Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

