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Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning
hebben omgevingsvergunning
ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Bezwaar
Aanvragen
maken
tegen een
is niet
mogelijk.
Burgemeester
enaanvraag
wethouders
maken
bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
zaaknummer
locatie
ontvangst
datum
zaaknummer
locatie
30-12-2020
ontvangst OMG-2020-1057 Hoekweide (kavel W3)
			
Wolphaartsdijk
31-10-2016 OMG-2016-0610 teKarrelanden
te Goes
05-01-2021 OMG-2021-0003
05-01-2021
01-11-2016 OMG-2021-0005
OMG-2016-0619
06-01-2021 OMG-2021-0007
			
04-11-2016 OMG-2016-0622
08-01-2021 OMG-2021-0010
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omschrijving
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17 november
Hamerraad en Commissie,
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Het kruispunt is tijdens de werkzaamheden
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
De onderstaande organisaties verzamelen in 2021
volledig afgesloten voor het verkeer, dat te maken
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
kleding in:
krijgt met een omleiding. De werkzaamheden
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
1e kwartaal 2021 Fonds Slachtofferhulp
duren naar verwachting tot en met vrijdag 29
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
2e kwartaal 2021	Vereniging Paardrijden
januari 17.00 uur. Neem voor vragen contact op
ontvangt u een bevestiging.
Gehandicapten Oost
met de heer S. Krijger van de gemeente Goes.
Geen
collegespreekuur
3e kwartaal 2021 Jantje Beton
Hij is te bereiken door te bellen naar het
op
donderdag
10 Stichting
november
Wilt u weten aan06-14
wie in463
het afgelopen
jaar uw
4e kwartaal
2021
CIBO
telefoonnummer
633.
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te vergemeente.
enkele weken krijgt u dat overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
Vaststelling
bestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen
De
Poel 2eBinnen
herziening’
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
bezwaar worden gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen
datum
locatie
omschrijving
Burgemeester Zaaknummer
en wethouders maken
bekend dat zij na toepassing
van de reguliere voorbereidingsproceontvangst
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
16-12-2020
		
datum

verzending

W-AOV200631/
Vleugelweg 1 te Goes	het realiseren en in gebruik hebben
00264468		
van omschrijving
een gesloten bodemenergiesysteem
zaaknummer
locatie

31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing vanperronmeubilair
de reguliere voorbereidingsprocedure
de
volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

datum
Zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
30-12-2020 OMG-2020-0766 Pykeswegje 78 te Goes
het uitbreiden van een woning
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
30-12-2020 OMG-2020-0769 Klaphekkeweg 140 te Goes
het plaatsen van een woonwagen
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
04-01-2021 OMG-2020-0895 Jacob Valckestraat 13 te Goes	het plaatsen van een dakopbouw/
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
dakkapel
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
05-01-2021 W-AOV200605/
Moelmeedt 7 te Goes	het realiseren en in gebruik hebben
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
		
00263405		van een gesloten bodemenergieverschuldigd.
systeem
Van Doornestraat 2 te Goes	het plaatsen van een nieuwe
schuifpoort en een hekwerk
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
8-1-2021
OMG-2020-0864 Jenny Weijermanweg 13A
het plaatsen van een hekwerk
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
			
te Goes
8-1-2021
OMG-2020-0998 Jan van Brakelstraat 5, 9, 11
het uitbouwen van vier
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
			
en 13 te Goes
nieuwbouwwoningen
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
8-1-2021
OMG-2020-0929 Naereboutstraat 27 te Goes
het plaatsen van een aanbouw
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
8-1-2021
OMG-2020-0915 Goese Dieplaan 19 te Goes
het plaatsen van een steiger
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 hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
M-ACT162556.
(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
Door
burgemeesterdie
enbezwaar
wethouders
vergunningen
en ontheffingen
een
belanghebbende
heeftverleende
gemaakt, de
voorzieningenrechter
van de Rechtbank ZeelandBurgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en voorlopige
ontheffingen
hebben
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
voorzieverleend:
ning
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
06-01-2021

OMG-2020-0983

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Het is belangrijkDe
datPoel
de gegevens
in de basisGehandicaptenparkeerplaats
bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen
2e herziening’
op 15

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

bedrijfsmatige activiteiten) een kantoor op de derde verdieping is toegestaan. Dit betekent dat de tweede
verdieping niet meer mag worden gebruikt als zelfstandig kantoor. Hierdoor vindt geen uitbreiding van
het aantal vierkante meters kantooroppervlakte plaats, maar een verschuiving.

5-1-2021

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester
en wethouders
hebben besloten een
oktober 2020 gewijzigd
heeft vastgesteld.
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
de afdeling Publiekszaken.
uw rechten
en
kenteken
van een gebruiker
wonende teop
Goes
Het bestemmingsplan
heeft betrekking
het in
perceel Marquesweg
4 te Goes. In hetOver
geldende
bestemplichten
die
te
maken
hebben
met
de
basisregisde
buurt
van
of
aan:
mingsplan ‘Bedrijventerreinen De Poel 1e herziening’ is een zelfstandig kantoor op de tweede verdieping
tratie is een
beschikbaar.
Deze folder
kunt u
-van
’s Heer
Hendrikskinderenstraat
(1 novemhet bedrijfspand
toegestaan. 86
Hetd.d
nieuwe
bestemmingsplan
kentfolder
een aanduiding
‘specifieke
vorm
opvragen
bij
de
afdeling
Publiekszaken.
ber
2016)
van kantoor - kantoor 4’ toe aan het perceel en bepaalt dat ter plaatste van deze aanduiding (naast

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is bij de vaststelling als ambtshalve wijziging een gewijzigde tekst in paragraaf 3.2 van de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen over de toets aan
het provinciaal beleid ten aanzien van de kantorenmarkt.
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn vanaf 14 januari 2021 gedurende zes weken
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP06VG99 en ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien is, indien nodig, ook
mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.
Met ingang van 15 januari 2021 heeft een belanghebbende gedurende zes weken de mogelijkheid
om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:
-	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
-	een belanghebbende die door de wijziging die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht in een nadeligere positie wordt gebracht.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn,
tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om
voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op
het verzoek is beslist.

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
feest
30-12-2020 OOW-2020-598
Noorddijk te Wolphaartsdijk	het
van een
kraan op
op
19
november
2016
6 januari 2021
OOW-2020-593

Albert Plesmanweg 25 te Goes	het plaatsen van een hoogwerker op

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
12 en 13 januari 2021

De burgemeester
maakt bekend dat
hij de volgende
vergunningen en
verleend:
5-1-2021
OOW-2021-001
Nieuwstraat
3 te Goes	
hetontheffingen
plaatsen vanheeft
een steiger
van
5 tot en met 19 januari 2021
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
8-1-2021
OOW-2021-005
Middelburgsestraat
4 te Goes	het
plaatsen van een container en
verzending
bouwmaterialen van 15 tot en met
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing
schenken zwak-alcohol29
januari 2021
houdende
de Life8-1-2021
OOW-2021-002
Zaagmolenstraat 70 te Goes	het
plaatsendranken
van eentijdens
container
van
markt
8style
januari
tot op
en 12
metnovember
5 februari2016
2021
4-11-2016 OOW-2021-006
EVG-2016-425
Keizersdijk te
eenplaatsen
evenementenvergunning
voor
11-1-2021
Johnsonlaan
20Goes
te Goes	het
van een schaft, een
dixide
Kerst
op 24
en
eenSing-in
container
vandecember
11 januari2016,
tot
demet
Keizersdijk
afgesloten tijdens
en
1 maart is
2021
dit evenement.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag
Tegen
een verleende
vergunning
of ontheffing
kunnen
belanghebbenden
binnen zes weken
de dag
van
verzending
(zie vermelde
datum)
de mogelijkheid
om
een gemotiveerd bezwaarschrift
in tenadienen
van
verzending (zie
vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarschriftschorst
indienen
bij de burgemeester/burbij
burgemeester
en wethouders.
Het indienen
van een bezwaarschrift
de werking
van het
gemeester
wethouders
. Het indienen van
een bezwaarschrift
schorst
de werking van het besluit
besluit
niet.en
Wel
kan een belanghebbende
die bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
van deniet.
Wel kan een
belanghebbende die Team
bezwaar
heeft gemaakt,
de voorzieningenrechter
vanverzoeken
de Rechtbank
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Bestuursrecht,
Postbus
90006, 4800 PA Breda,
een
Zeeland-West-Brabant,
Bestuursrecht,
Postbusspoed,
90006,
4800
verzoeken
eendat
voorlopige
voorlopige
voorziening teTeam
treffen,
indien onverwijlde
gelet
op PA
de Breda,
betrokken
belangen,
vereist.
voorziening
te treffen,
indien
onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Voor
een dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Inzage
van verleende
vergunningen
en ontheffingen
Na
een afspraak
met de afdeling
Dienstverlening,
telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
Na een afspraak met dezijn
afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
vergunningen@goes.nl,
de verleende
vergunningen
in te zien.telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 13 januari 2021
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

22-12-2020 M-ACT200633
			

locatie

omschrijving

‘s-Gravenpolderseweg 114
te Goes

het plaatsen van een extra
afvalcontainer

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 via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via
info@rud-zeeland.nl.
www.goes.nl

