Bekendmakingen Goes
Goes
Bekendmakingen
Informatiepagina
2021
Informatiepagina woensdag
woensdag39februari
november
2016
www.goes.nl
www.goes.nl >> In
In de
degemeente
gemeente>>Actueel
Actueel>>Info
InfoGoes
Goes

Stadskantoor
M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes

Postadres
Postbus 2118
4460 MC Goes
T 14 0113
E stadskantoor@goes.nl
I www.goes.nl
Openingstijden Stadskantoor
Openingstijden
Stadskantoor
Ma t/m
t/m wo
wo
08.30
- 17.00
Ma
08.30
- 17.00
uuruur
Donderdag (tijdelijk)08.30
08.30
- 17.00
Donderdag
- 20.00
uuruur
Vrijdag
08.30
- 12.30
Vrijdag
08.30
- 12.30
uuruur
U kunt
kunt alleen
alleen op
U
op afspraak
afspraak bij
bij de
de afdeling
afdeling
Dienstverleningterecht.
terecht.Maak
Maakuw
uwafspraak
afspraakvia
Publiekszaken
via www.goes.nl
of bel
14 0113.
www.goes.nl
of bel
14 0113.
Calamiteitentel. (0113)
Calamiteitentel.
(0113) 249
249 770
770
In noodgevallen
noodgevallen buiten
In
buiten kantooruren:
06 5329 814106 5329 8141
kantooruren:

Aanvragen Mantelzorgwaardering 2021
AgendaGoes
Datum
Activiteit

De november
gemeente Goes Begrotingsraad
vindt het belangrijk
10
voordat
Begroting
mantelzorgers kunnen
een goede
2017rekenen
zie voorop
agenda
ondersteuning én waardering
krijgen
voor en
de
www.goes.nl
> Bestuur
zorg die zij -vaak dagelijksverlenen.
Daarom
Organisatie
> Vergaderschema
kiest de gemeente ervoor
om mantelzorgers een
15.00 uur
jaarlijkse financiëleStadskantoor
tegemoetkoming van 75 euro
te geven.
Deze financiële
tegemoetkoming
14
november
Inloopbijeenkomst
voorkunt u
tot en met 31 maartbelangstellenden
2021 voor uw mantelzorger
over de
aanvragen. Dit is iemand uit uw eigen netwerk,
werkzaamheden aan de nieuwe
zoals een partner, familie, vrienden, kennissen
aansluiting op de A58
en / of buren. Let op: professionele zorgverleners
19.30 - 21.00 uur
of vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de
Stadskantoor
waardering.
17 november
Wethoudersspreekuur voor
inwoners en ondernemers,
Voorwaarden
zie www.goes.nl > Bestuur en
U komt in aanmerking voor het aanvragen van de
Organisatie > Spreekuur
mantelzorgwaardering wanneer:
18.30 - 19.30 uur
- 	u zorgvrager bent en ondersteuning van een
Stadskantoor
(of meerdere) mantelzorger(s) ontvangt;
17 november
Hamerraad en Commissie,
- u in de gemeente Goes woont;
zie voor agenda www.goes.nl >
- 	u langer dan drie maanden aaneengesloBestuur en Organisatie >
ten ondersteuning van de mantelzorger(s)
Vergaderschema
ontvangt;
19.30 uur
- 	u minimaal acht uur per week ondersteuning
Stadskantoor
van de mantelzorger(s) krijgt;
Let op: u moet aan alle voorwaarden voldoen,
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
anders wordt uw aanvraag afgewezen.

Geen
collegespreekuur
Papieren
aanvraagformulier
op
donderdag
10 november
Als zorgvrager kunt
u één mantelzorgwaardering

Het
van
10 november
komt in
van collegespreekuur
75 euro aanvragen
(ongeacht
het aantal
verband
met
behandeling
van
de
begroting
mantelzorgers). U vult het formulier volledigteinvervallen.
Het eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
en ondertekent
het. In verband
met de
corona17
november
om
18.30
uur.
maatregelen is het niet mogelijk om een papieren
versie op te halen in het Stadskantoor of bij het

Gehandicaptenparkeerplaats
Mantelzorgpunt van SMWO. U kunt wel telefo-

Burgemeester
en wethouders
hebben
nisch een papieren
versie opvragen
bijbesloten
Fasina een
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op het
Mangroe, afdeling Samenleving. Zij is te bereiken
kenteken
van een gebruiker
wonende teUGoes
inna
via het telefoonnummer
06-40206470.
krijgt
de
buurt
van
of
aan:
uw telefonische aanvraag het papieren formulier
-toegestuurd.
’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)

Indienen
Er zijn twee manieren om het formulier in te
dienen:
- 	u verzendt een ondertekende papieren versie
van het formulier via de post aan (postzegel is
niet nodig):
Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn
Oosterschelderegio (SMWO)
T.a.v. Mantelzorgwaardering
Antwoordnummer 313
4460 VB GOES
- 	u vult het digitale formulier in op www.
goes.nl/mantelzorgwaardering en klikt op
verzenden.
	De beoordeling van de vraag vindt in april
van dit jaar plaats. Bij toekenning ontvangt u
eind mei 2021 automatisch het bedrag van 75
euro op uw rekening. Bij afwijzing ontvangt u
van de gemeente Goes een brief met de reden
hiervan.

Vragen
Neem voor vragen contact op met het mantelzorgpunt Goes van SMWO. Bel naar 0113 – 277 111
(maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.30
uur) of mail naar mantelzorg@smwo.nl.

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenOmgevingsvergunningen
Datum
Activiteit
den binnen zes
weken na de dag van verzending
4(zie
febvermelde Agendacommissie
(zonder
publiek)		
19.15 uur
Stadskantoor
datum) een gemotiveerd
bezwaarAanvragen omgevingsvergunning
4schrift
feb	
Raadscommissie
(zonder
publiek), zie voor
agenda > www.goes.nl
> Bestuur
enbekend
Organisatie
> Vergaderschema
20.00
uur omgevingsvergunStadskantoor
Burgemeester
en wethouders
maken
dat zij
de volgende aanvragen
om een
indienen
bij burgemeester
en wethouders.
ning hebben ontvangen:
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
Houd
voor actuele
onze
website
in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.
de werking
van hetinformatie
besluit niet.
Wel
kan een
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de
ontvangst
voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandAanvragen
omgevingsvergunning
31-10-2016 OMG-2016-0610 Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
West-Brabant,
Team Bestuursrecht, Postbus
woning
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Burgemeester
wethouders
bekend
dat zij de volgende
aanvragen
om een omgevingsvergunning
hebben
publicatie gebruik
van ontvangen
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude Boomgaard
5 ontvangen.
hetDebrandveilig
van
voorziening teen
treffen,
indienmaken
onverwijlde
spoed,
aanvragen
een informatief
Bezwaar
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
gelet op deheeft
betrokken
belangen,karakter.
dat vereist.
Voor maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
datum ontvangst
zaaknummer
locatie
omschrijving
de schuur
25-01-2021
OMG-2021-0075
Vivaldipad
1 te Goes	
het brandveilig
Verstrekken persoonsgegevens
04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg 12gebruik
te Goesvan het pandhet vervangen van bestaande
25-01-2021
het bouwen van een berging en het wijzigen
reclamevan OMG-2020-0329
In de basisregistratie OMG-2021-0076
personen (de officiële H.A.Hankenstraat 12 en 12A
			
benaming voor de Nederlandse bevolkingsad-te Wilhelminadorp
25-01-2021
OMG-2021-0072
Bierkade De
3Apublicatie
te Goes	
het veranderen
vaninformatief
een horecagelegenheid
naareen
eenaanvraag
appartement
voor
van ontvangen aanvragen
heeft een
karakter. Tegen
kan geen
ministratie) zijn persoonsgegevens
opgenomen
vakantieverhuur
bezwaar worden gemaakt.
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
25-01-2021
OMG-2021-0073
Bierkade 3A te Goes	het vervangen van enkel glas aan de voorzijde door monumentenglas
zowel uw adresgegevens,
als om gegevens over
26-01-2021
OMG-2021-0080
Hoofdstraat
21
het renoveren van het dak en het aanbrengen van nieuwe dakpannen
huwelijk, nationaliteit,
ouders en kinderen. Deze
Verleende
omgevingsvergunningen
			
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocegegevens worden vaak automatisch verstrekt te Wolphaartsdijk
26-01-2021
OMG-2021-0081
Elvis Presleylaan
131 te Goes
het vervangen
van een
schuur
dure de volgende
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
aan overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
27-01-2021
OMG-2021-0085
maatschappelijke instellingen,
voor zover dat Ravelijn de Grenadier 9 te Goes	het plaatsen van een overkapping en het verplaatsen van de poort
27-01-2021
OMG-2021-0086
Goese Diep
(kavel D46) zaaknummer het bouwen
noodzakelijk is voor hun
wettelijke taken. Deze
datum
locatie van een woning
omschrijving
27-01-2021
OMG-2021-0084
Dorpsstraat
43 te Kattendijke
het wijzigen van de voorgevel
verzending
instellingen baseren beslissingen
vaak direct op
28-01-2021
OMG-2021-0090
23 te Goes OMG-2016-0529
het plaatsen
van
31-10-2016
Noorddijk
20twee trapleuningen het realiseren van een verbouwing
de uit de basisregistratie
verkregen informatie.Grote Markt
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
Na
afspraak met de afdeling
Dienstverlening (telefoonnummer
249 700 of e-mail
vergunningen@goes.nl),
aanvragen
in tede
zien.
31-10-2016(0113)
OMG-2016-0560
Klein
Frankrijk 7A te Goes zijn de
het
wijzigen van
gevels van
De een
gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
bestaand bedrijfspand
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
Verleende
omgevingsvergunningen
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
voorgeschreven.
Soms kunnen echter (regulier)
ook anderen
perronmeubilair
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisBurgemeester
en wethouders
dat zij na toepassing
reguliere voorbereidingsprocedure
de volgende
hebbeneiken
4-11-2016van de
OMG-2016-0537
van Dusseldorpstraat
te Goesomgevingsvergunningen
het rooien van 4 waardevolle
tratie te verstrekken.
Hiervoormaken
kunt ubekend
geheimhouverleend:
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
datum verzending Zaaknummer
locatie
omschrijving
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
26-1-2021
OMG-2020-1012
Nieuwstraat 2 te Goes
het kappen van twee bomen
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
27-1-2021
OMG-2020-0807
Hudsonweg 16 te Goes	het plaatsen van wasboxen met service gebouw en stofzuigerplekken
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
27-1-2021
OMG-2020-0835
Friesestraat 29 te Wolphaartsdijk
het gedeeltelijk isoleren en potdekselen van de woning
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
27-1-2021
OMG-2020-0996
Vedelplein 44 (kavel E24) te Goes
het uitbreiden van de woning
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
28-1-2021
OMG-2020-1036
Elvis Presleylaan 143 te Goes
het plaatsen van een buitensauna
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
verschuldigd.
muziekverenigingen of particulieren).
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
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
om aan die instellingen geen gegevens over
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hieru de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
griffierecht verschuldigd.
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voorbereidingsbesluit kernwinkelgebied
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon21 januari 2021 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het kernwinkelgebied van Goes, ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor de
ontvangt u een bevestiging.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
binnenstad van Goes. Het kernwinkelgebied bestaat uit de volgende straten: Lange Vorststraat, Ganzepoortstraat, Klokstraat, Lange Kerkstraat, Grote Markt,
M-ACT162556.
Sint Adriaanstraat, Kolveniershof, Papegaaistraat, Witte Paardstraat, Gasthuisstraat, Opril Grote Markt, Oude Vismarkt, Lombardstraat en Kreukelmarkt.
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens
zijn verstrekt, dan
kunt
daarvan
Door burgemeester
endewethouders
verleende
vergunningen
enevenals
ontheffingen
Het
voorbereidingsbesluit
heeft
totudoel
in het kernwinkelgebied
het wonen op
begane grond
van panden
tegen te gaan,
het wonen op de
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij
de
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen
hebben
verdieping(en) in achterkantsituaties zonder oriëntatie op de openbare weg. Het wonen op de begane grond verhoudt zich niet met het uitgangpunt
uit de
gemeente. Binnen dat
enkele
weken
krijgt u dat oververleend:
Detailhandelsvisie
in het
kernwinkelgebied
het behoud
van de detailhandelsfunctie voorop staat. Het wonen op de verdieping(en) in achterkantsituaties
zicht (kosteloos)
zonder
oriëntatie thuisgestuurd.
op de openbare weg kan leiden tot onvoldoende woonkwaliteit.

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

verzending
Het is
dat het
de gegevens
in de
basis- of bouwwerken
Van
debelangrijk
verboden om
gebruik van
gronden
te wijzigen door op de begane grond woningen en onzelfstandige woonruimtes te realiseren of op
registratie
juist enwoningen
actueel zijn.
Twijfelt u of uwwoonruimtes
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat
7
van een container
de
verdieping(en)
en onzelfstandige
te realiseren
die niet zijn georiënteerd
op de openbare
weg, kanhet
bij plaatsen
omgevingsvergunning
worden
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
’s
Heer
Arendskerke
van
1
november
2016
afgeweken.
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
tot 1 november 2017
plichten
die
te
maken
hebben
met
de
basisregis2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
tot 12 gedurende
november 2016
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 4 februari 2021. Het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligtverlenging
vanaf die datum
zes
tratie ister
een
folderHet
beschikbaar.
Deze folder
kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.VBGC01-VG99
voor het plaatsen
een schaftkeet
weken
inzage.
besluit is digitaal
te raadplegen
en ookvan
beschikbaar
via
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
AFW-2016-429
GroteM.A.
Kade
te Goes 2 te Goes.
ontheffing
in verband
www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Digitaal inzien kan,4-11-2016
indien nodig, ook
in het Stadskantoor,
de34
Ruijterlaan
Bezwaar sluitingsuur
maken of beroep
instelmet een besloten feest
len tegen het voorbereidingsbesluit is niet mogelijk.
op 19 november 2016
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester
maaktenbekend
dat hij hebben
de volgende
vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende
vergunningen
ontheffingen
verleend:
datum verzending

zaaknummer

26-1-2021
26-1-2021
28-1-2021
28-1-2021

HSD-2020-558
OOW-2021-021
OOW-2021-030
OOW-2021-032

28-1-2021
28-1-2021

OOW-2021-033
OOW-2021-035

28-1-2021
28-1-2021

OOW-2021-027
OOW-2021-034

zaaknummer omschrijving
locatie
omschrijving
locatie datum
verzending
Noorddijk 9 te Wolphaartsdijk	ontheffing voor het houden van 25 kippen
4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld
te afval
Goes van 1 februariontheffing
schenken
zwak-alcoholLombardstraat
2 te Goes	
het afvoeren
van
tot en met 19
maart 2021
houdende
Voorstad 45 te Goes	het plaatsen van een kraan op 1 februari
2021 dranken tijdens de Lifestyle
markt2021
op 12 november 2016
Zuidvlietstraat, Westsingel,
het plaatsen van een hoogwerker op 8
februari
4-11-2016
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Naereboutstraat
te Goes EVG-2016-425
Kerst
Sing-in
opmet
24 december
Beestenmarkt 10 te Goes	het plaatsen van een container van 29
januari
tot en
1 februari2016,
2021
is afgesloten
tijdens
Boudewijn Büchlaan te Kloetinge	het plaatsen van een schaft, een dixi de
en Keizersdijk
een container
van 3 februari
dit evenement.
tot en met 3 maart 2021

M.H. Trompstraat 23 te Goes	het plaatsen van een container van 2 tot en met 12 februari 2021
Tegen een
verleende
vergunning
ofplaatsen
ontheffing
belanghebbenden
zes19
weken
na de
dag
Couwervestraat
32 te
Goes	
het
vankunnen
een container
17 februari binnen
tot en met
februari
2021
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders
. Het
indienen
de werking
van
het besluit niet.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden
binnen zes
weken
na devan
dageen
vanbezwaarschrift
verzending (zieschorst
vermelde
datum) de
mogelijkheid
om
Wel kan
belanghebbende
die bezwaar
gemaakt, de
voorzieningenrechter
vanbesluit
de Rechtbank
een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester
eneen
wethouders.
Het indienen
van eenheeft
bezwaarschrift
schorst
de werking van het
niet. Wel
Team
Postbus 90006, 4800
PA Breda,
verzoeken
een voorlopige
kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, deZeeland-West-Brabant,
voorzieningenrechter van
deBestuursrecht,
Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team
Bestuursrecht,
Postbus
90006,
te treffen,
indienspoed,
onverwijlde
spoed,
gelet op belangen,
de betrokken
dateen
vereist.
Voor een
4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening tevoorziening
treffen, indien
onverwijlde
gelet op
de betrokken
dat belangen,
vereist. Voor
dergelijk
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingenInzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na een afspraak
met
de700
afdeling
Vergunningen
en Handhaving,
(0113) 249 in
700,
kunt
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer
(0113)
249
of e-mail
vergunningen@goes.nl,
zijntelefoonnummer
de verleende vergunningen
te zien.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

