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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Aanvragen omgevingsvergunning
15.00 uur
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Burgemeester
maken bekend
om gegevens
een omgevingsvergun14
november en wethouders
Inloopbijeenkomst
voor dat zij de volgende
verzoekenaanvragen
beschikbare
uit de basisregisning hebben ontvangen.
De
publicatie
van
ontvangen
aanvragen
heeft
een
informatief
karakter.
Bezwaar
belangstellenden over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt
u geheimhoumaken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
ontvangst
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
29-01-2021 OMG-2021-0095 Oostmolenweg 1 te Kloetinge
het uitbreiden van een woning
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
30-01-2021 OMG-2021-0098 Populierenstraat 72 te Goes
het plaatsen van een overkapping
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
30-01-2021 OMG-2021-0099 Elvis Presleylaan 131 te Goes
het vervangen van een schuur
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
31-01-2021 OMG-2021-0100 Vogelzangsweg 50 te Goes
het plaatsen van een schutting
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
01-02-2021 OMG-2021-0104 Columbusweg 66 te Goes	het uitbreiden van een bedrijfsge18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
bouw
Stadskantoor
01-02-2021 OMG-2021-0107 Pykeswegje 25 te Goes
het bouwen van een garage
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
01-02-2021 OMG-2021-0105 Geraniumstraat 2 te Goes
het kappen van vier bomen
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
01-02-2021 OMG-2021-0102 van Dusseldorpstraat 4/4a
het kappen van een boom
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
			
te Goes
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
02-02-2021 OMG-2021-0111 Langeweide 29 te Kloetinge
het plaatsen van een erfafscheiding
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
02-02-2021 OMG-2021-0110 Aartjeskreek 12 te Goes	het uitbreiden en verduurzamen van
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
de woning
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
03-02-2021 OMG-2021-0115 Boudewijnstraat 36
het bouwen van een garage en het
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
			
te ‘s-Heer Arendskerke
aanleggen van een oprit
ontvangt u een bevestiging.
03-02-2021 OMG-2021-0113 Bouwensputseweg 1
het bouwen van een schuur
Geen
collegespreekuur
			
te Wolphaartsdijk
op
donderdag OMG-2021-0119
10 november
Wilt u 14
weten aan
wie in het
jaar uwin
04-02-2021
Schimmelpenninckstraat
het maken
vanafgelopen
een slaapkamer
gegevens zijneen
verstrekt,
dan ruimte
kunt u ten
daarvan
Het
collegespreekuur van 10 november
komt in
			
te Kloetinge	
bestaande
behoeve
(schriftelijk) een
opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te vervanoverzicht
kinderopvang
gemeente. Binnen
enkele weken
u dat en
overvallen.
Het eerstvolgende
spreekuurAttleestede
is donderdag
04-02-2021
OMG-2021-0120
29 te Goes	
het plaatsen
van eenkrijgt
schutting
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
een tuinhuis
04-02-2021 OMG-2021-0121 Proeftuin 31 te Wilhelminadorp	het plaatsen van een schuur en een
Het is belangrijk
dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
overkapping
registratie juist
actueel zijn.
u of uw
Burgemeester
wethouders hebben
besloten een
04-02-2021 en
OMG-2021-0122
Hoofdstraat
49
hetenrenoveren
vanTwijfelt
een schuur
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
			
te Wolphaartsdijk
Over
rechten en
kenteken
van een
gebruiker wonende
te Goes
in
04-02-2021
OMG-2021-0118
Lange
Achterweg
23de afdeling Publiekszaken.
het plaatsen van
eenuw
dakkapel
plichten die te maken hebben met de basisregisde
buurt van of aan:
			
te ‘s-Heer Arendskerke
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novemopvragen bij(0113)
de afdeling
Publiekszaken.
ber
2016)
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer
249 700
of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum
verzending

Zaaknummer

locatie

02-2-2021

OMG-2020-1007

02-2-2021

OMG-2021-0027

Attleestede 29 te Goes	het dichtmaken van een carport om
deze als schuur te gebruiken
Ravelijn de Groene Jager te Goes	het rooien van een monumentale
plataan en een wilg
Doornbosje 9 te Goes
het bouwen van een woning
Voorstad 97 te Goes
het bouwen van een garage
van Maelstedestraat 14
het bouwen van een aanbouw aan
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
de woning

03-2-2021
OMG-2020-1014
04-2-2021
OMG-2020-0810
05-2-2021
OMG-2021-0018
			

omschrijving

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.

Verleende omgevingsvergunning Westhofsezandweg 9 te ‘s-Heer Arendskerke
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel
2.12,
eerste lid,
aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
Aanvragen
omgevingsvergunning
een
omgevingsvergunning
hebben
verleend
voor
van
een bestaande
op het perceel
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend
dathet
zij uitbreiden
de volgende
aanvragen
om eenloods
omgevingsvergunWesthofsezandweg
9 te ‘s-Heer Arendskerke. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf
ning hebben ontvangen:
3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

Op
dit adres is een trainingsfaciliteit voor het rehabiliteren van paarden gevestigd. Het bouwplan heeft
ontvangst
betrekking
op het
uitbreiden van eenKarrelanden
bestaande loods
die al voor dit doel
wordt gebruikt.
uitbreiding
31-10-2016
OMG-2016-0610
te Goes
het bouwen
van eenDe
vrijstaande
is gesitueerd ten noorden van de bestaande loods en heeft een oppervlakte
van 500 m². Het initiatief
woning
past
niet in het geldende
bestemmingsplan
‘Buitengebied
bouwen van
gebouwen
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude Boomgaard
5 2010’, omdat
hethet
brandveilig
gebruik
van
ter plaatse niet is toegestaan. Met de te
verleende
omgevingsvergunninggebouw
wordt afgeweken
van het
Kloetinge
40 na herinrichting
bestemmingsplan.
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan

de schuur
Met
ingang van 11
februari 2021 ligtScottweg
de verleende
met de daarop
betrekking
04-11-2016
OMG-2016-0621
12 teomgevingsvergunning,
Goes
het vervangen
van bestaande
hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal
reclamete raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVLG23-VG99 en ook beschikbaar via
www.goes.nl/bestemmingsplannen.
Digitaal
inzien
is, indien nodig,
ook Tegen
mogelijk
het Stadskantoor,
De publicatie van ontvangen aanvragen
heeft
een informatief
karakter.
eeninaanvraag
kan geen
M.A.
de Ruijterlaan
2 te Goes.
bezwaar
worden gemaakt.
Tegen
de verleende
omgevingsvergunning is met ingang van 12 februari 2021 gedurende zes weken
Verleende
omgevingsvergunningen
beroep
in te stellen
bij de Rechtbank
Team Bestuursrecht,
Postbus
90006, 4800
Burgemeester
en wethouders
makenZeeland-West-Brabant,
bekend dat zij na toepassing
van de reguliere
voorbereidingsprocePA
Breda,
door: omgevingsvergunningen hebben verleend:
dure
de volgende
-	een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht
over de ontwerpbeschikking.
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
De
omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het
verzending
indienen
van eenOMG-2016-0529
beroepschrift schorst
de werking
kan eenvan
belanghebbende
die
31-10-2016
Noorddijk
20 van het besluit niet.
hetWel
realiseren
een verbouwing
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter
van de rechtbank verzoeken
een voorlopige
voorziening
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding
van de woning
te31-10-2016
treffen, indienOMG-2016-0560
onverwijlde spoed, gelet
de betrokken
belangen, het
dat wijzigen
vereist. Voor
indienen
Kleinop
Frankrijk
7A te Goes
van het
de gevels
vanvan
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht
bestaandverschuldigd.
bedrijfspand

31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
Geweigerde omgevingsvergunningen

het vervangen van het
perronmeubilair
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes het rooien van 4 waardevolle eiken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevingsvergunningen
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
hebben geweigerd:
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
verzending
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
3-2-2021
OMG-2020-0865 Geraniumstraat 8 te Goes	het verbreden van een bestaande
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
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Tegen een geweigerde vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzenverschuldigd.
ding (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Verlenging beslistermijnen
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
zaaknummer
Locatie
omschrijving
nieuwe uiterste
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon				
beslisdatum
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
OMG-2020-1006
van Dusseldorpstraat 4 en 4A te Goes
het verbouwen
19 maart 2021
M-ACT162556.
			
van een gebouw

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

datum
zaaknummer
verzending
datum
zaaknummer
7-11-2016
OOW-2016-403
ontvangst

locatie

omschrijving

locatie
omschrijving
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
’s
Heer
Arendskerke
vanstarten
1 november
2016
26-1-2021
M-ACT210069
Nansenbaan V694 te Goes	het
van een
groothandel
tottechnische
1 november
2017
in
materialen
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
voor het
plaatsenvan
vanKoninklijke
een schaftkeet
Op 28 januari 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit
ontvangen
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
in verband
Maatschap De Wilhelminapolder.
met een besloten feest
Het betreft een melding voor tien tijdelijke opslagen van:
op 19
november 2016kadastraal
-	500 ton vaste varkensmest voor de locatie gelegen aan de Krikkeweg
in Wolphaartsdijk,
bekend als gemeente Goes G nummer 515.
Door
verleende
vergunningen
enaan
ontheffingen
-	
500de
tonburgemeester
vaste rundveemest
voor de
locatie gelegen
de Perponcherpolderweg in Wolphaartsdijk,
Dekadastraal
burgemeester
maakt
datGoes
hij de
bekend
alsbekend
gemeente
Wvolgende
nummer vergunningen
288 en 287. en ontheffingen heeft verleend:
-	500 ton vaste rundveemest voor de locatie gelegen aan de Paardendreef/Blauwewijk in Wolphaartsdatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
dijk, kadastraal
bekend als gemeente
Goes AC nummer 245 en 387.
verzending
-	250 ton vaste rundveemest voor de locatie gelegen nabij Blauwewijk in Wolphaartsdijk, kadastraal
4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld
ontheffing schenken zwak-alcoholbekend als gemeente
Goes AC nummer
416.te Goes
dranken tijdens
de Life-	500 ton vaste geitenmest voor de locatie gelegen nabij Roodewijk houdende
in Wilhelminadorp,
kadastraal
style markt op 12 november 2016
bekend als gemeente Goes AC nummer 444.
4-11-2016
Keizersdijk
te Goes
een evenementenvergunning
voor de
-	
500 ton vasteEVG-2016-425
rundveemest voor de
locatie gelegen
aan de Noorddiepweg/Oude
Veerweg in Wilhelminadorp, kadastraal bekend als gemeente Goes AC nummer 359. Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
-	500 ton vaste rundveemest voor de locatie gelegen nabij de Krukweg
in Wilhelminadorp,
kadastraal
dit evenement.
bekend als gemeente Goes AB nummer 715.
-	500 ton vaste rundveemest voor de locatie gelegen aan de Slufseweg in Wilhelminadorp, kadastraal
Tegen
een als
verleende
vergunning
of ontheffing
bekend
gemeente
Goes AB nummer
115. kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van
verzending
vermelde voor
datum)
een gemotiveerd
bezwaarschrift
bij de burgemeester/bur-	
100
ton vaste(zie
rundveemest
de locatie
gelegen aan
de Kooiweg inindienen
Wilhelminadorp,
kadastraal
gemeester
en gemeente
wethouders
. Het
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
bekend als
Goes
ABindienen
nummervan
338.
Wel
kanton
een
belanghebbende
die bezwaar
heeft
gemaakt,
deKattendijkseweg
voorzieningenrechter
van de Rechtbank
-	
500
vaste
rundveemest voor
de locatie
gelegen
aan de
in Wilhelminadorp,
Zeeland-West-Brabant,
Bestuursrecht,
Postbus 338
90006,
4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
kadastraal bekend alsTeam
gemeente
Goes AB nummer
en 723.
voorziening te treffen, indien 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
van verleende
vergunningen
en ontheffingen
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.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 10 februari 2021
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

datum
verzending

zaaknummer

01-2-2021

OOW-2021-038

locatie

omschrijving

Westwal te Goes	het plaatsen van een container van
1 februari tot en met 6 augustus
2021
02-2-2021
HSD-2020-459
Geraniumstraat 6 te Goes	een ontheffing voor het houden van
kippen en een haan
02-2-2021
OOW-2021-043
Oostmolenweg ter hoogte 	een wegafsluiting in verband met
			
van nummer 47 te Kloetinge	een kraanopstelling op 8 februari
2021
02-2-2021
OOW-2021-039
Stationspark te Goes	het tijdelijk plaatsen van een tent
van 5 tot en met 8 maart 2021
03-2-2021
OOW-2021-044
Korte Vorststraat te Goes
het plaatsen van een container van
				
3 februari tot en met 8 februari 2021
03-2-2021
OOW-2021-017
Pyntorenstraat te Goes
het plaatsen van een container van
				22 februari tot en met 26 februari
2021
Tegen een verleende vergunning of ontheffing 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 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.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:
- Paardeweg 6, Goes;
- Wilgenstraat 47, Goes;
- Ravelijn de Groene Jager 24, Goes;
- Willemsstraat 2B, Kloetinge.
Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (3 februari 2021) 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
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 Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.
www.goes.nl

