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Datum
Activiteit

Kijknovember
voor evenementen
en activiteiten
10
Begrotingsraad
vooropBegroting
www.goesisgoes.nl.2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Verleende omgevingsvergunning
Organisatie > Vergaderschema
(uitgebreid - milieu)
15.00 uur
Stadskantoor
Verleende
uitgebreide
omgevingsvergunning
14
november
Inloopbijeenkomst
voor
voor McCain Foodsbelangstellenden
Holland B.V. over de
Burgemeester en wethouders van Goes maken
werkzaamheden aan de nieuwe
bekend dat zij aan McCain Foods Holland B.V.,
aansluiting op de A58
gelegen te Oranjeplaatweg 4A te ’s Heer Arends19.30 - 21.00 uur
kerke, een omgevingsvergunning hebben verleend
Stadskantoor
voor de ambtshalve wijziging van de legionella
17 november
Wethoudersspreekuur voor
voorschriften. In de omgevingsvergunningen zijn
inwoners en ondernemers,
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
zie www.goes.nl > Bestuur en
ontwerp.
Organisatie > Spreekuur
De omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 18
18.30 - 19.30 uur
februari 2021 tot en met 31 maart 2021 bij de
Stadskantoor
publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stad17 november
Hamerraad en Commissie,
huisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met
zie voor agenda www.goes.nl >
vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende
Bestuur en Organisatie >
openingstijden in het gemeentehuis te Goes.
Vergaderschema
Belanghebbenden die zienswijzen hebben
19.30 uur
ingediend over de ontwerp-omgevingsverStadskantoor
gunning, de adviseurs die advies uitgebracht
hebben over de ontwerp-omgevingsvergunning
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
(belanghebbenden die zienswijzen hebben over
wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van
Geen
collegespreekuur
de ontwerp-omgevingsvergunning) en belanghebop
donderdag
november niet te verwijten
benden aan wie10
redelijkerwijs
Het
collegespreekuur
10 november
in
is geen
zienswijzen te van
hebben
ingediendkomt
over de
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
ontwerp-omgevingsvergunning kunnen tot en vervallen.
eerstvolgende
spreekuur
is donderdag
met 31 Het
maart
2021 tegen de
vergunning
beroep
17
november
om
18.30
uur.
instellen bij de afdeling bestuursrecht van de
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda,
Gehandicaptenparkeerplaats
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Burgemeester
en wethouders
hebben
besloten
Breda. De vergunningen
treden
op 1 april
2021een
in
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op een
het
werking, tenzij een verzoek tot het treffen van
kenteken
een gebruiker
wonende
Goes in
voorlopigevan
voorziening
is gedaan
bij detevoorde
buurt
van
of
aan:
zieningenrechter van de afdeling bestuursrecht
-van
’s Heer
Hendrikskinderenstraat
86 d.d (1
novemde rechtbank
Zeeland-West Brabant,
locatie
ber
2016)
Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.
Neem voor nadere informatie en het opvragen
van stukken contact op met de heer J.H.F.M.
Stokkermans, medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 5120 2828 of 0115-745100. De
aanvraag staat geregistreerd onder nummer
W-WOV200008/00242624.

Vervanging openbare verlichting Goese Polder
In de wijk Goese Polder start vanaf half februari
de tweede fase van werkzaamheden aan de
openbare verlichting. De huidige verlichting is
verouderd en aan vervanging toe. De armaturen
worden vervangen door LED-verlichting. Dit is
energiezuiniger en vereist minder onderhoud dan
de huidige verlichting.
Om te zorgen dat de verlichting voldoet aan de
richtlijnen en de eisen zijn er vooraf berekeningen
en plannen gemaakt. Dit betekent dat er naast
het vervangen van de lampen ook lichtmasten
verplaatst kunnen worden. Omdat LED-verlichting gericht helder licht geeft, ervaart u het licht
mogelijk anders.
De werkzaamheden duren een maand, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aanvragen omgevingsvergunning
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenOmgevingsvergunningen
Burgemeester
enweken
wethouders
maken
dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen
den binnen zes
na de dag
vanbekend
verzending
aanvragen
heeft
een informatief
karakter.
Bezwaar maken
tegen eenomgevingsvergunning
aanvraag is niet mogelijk.
(zie vermelde
datum)
een gemotiveerd
bezwaarAanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
datum
ontvangst
omschrijving
Het indienen
van eenzaaknummer
bezwaarschrift schorst locatie ning hebben ontvangen:
06-02-2021
OMG-2021-0127
het bouwen van een broodjeszaak
de werking van het besluit
niet. Wel kan een Stationspark te Goes
06-02-2021
OMG-2021-0128
Livingstoneweg
het
veranderen van de kleur van deomschrijving
gevel
datum 8 te Goes	
zaaknummer
locatie
belanghebbende die bezwaar
heeft gemaakt, de
08-02-2021
Lange Vorststraat
35 te Goes	het plaatsen van handelsreclame
ontvangst
voorzieningenrechterOMG-2021-0132
van de Rechtbank Zeeland10-02-2021
OMG-2021-0143
verbouwente
van
een woonhuis het bouwen van een vrijstaande
31-10-201619 OMG-2016-0610 het
Karrelanden
Goes
West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus van Maelstedestraat
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
tot levensloopwoning
woning
90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
10-02-2021
Noordeinde
5 te Kloetinge	
verbouwen
van een
eenbrandveilig
schuur en het
plaatsen
01-11-2016
OMG-2016-0619 het
Oude
Boomgaard
5 woning enhet
gebruik
van
voorziening te treffen,OMG-2021-0139
indien onverwijlde spoed,
van
tijdelijke woonunit
te een
Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
10-02-2021
Zusterstraat
11 te Goes OMG-2016-0622 het
plaatsen7van
handelsreclame het bouwen van een overkapping aan
04-11-2016
Proeftuin
te Wilhelminadorp
een dergelijk verzoek OMG-2021-0141
is griffierecht verschuldigd.
11-02-2021
OMG-2021-0146
Wijngaardstraat 51 te Goes	het verbouwen van een kantoor totde
zes
appartementen
schuur
12-02-2021
OMG-2021-0147
Oostwal 89
te Goes
uitbreiden
de woning
Verstrekken persoonsgegevens
04-11-2016
OMG-2016-0621 het
Scottweg
12 van
te Goes
het vervangen van bestaande
reclame
In de basisregistratie personen (de officiële
Na
een afspraak
met
de afdeling bevolkingsadDienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.
benaming
voor de
Nederlandse
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
ministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen
bezwaar worden gemaakt.
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
zowel uw adresgegevens,
als om gegevens
over
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester
en wethouders
maken verstrekt
bekend dat zij na toepassing
van en
de wethouders
reguliere voorbereidingsprocedure
detoepassing
volgende omgevingsvergunningen
hebben
Burgemeester
maken bekend dat zij na
van de reguliere voorbereidingsprocegegevens worden
vaak automatisch
verleend:
dure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
datum
verzending
Zaaknummer
locatie datum
omschrijving
noodzakelijk
is voor hun
wettelijke taken. Deze
zaaknummer
locatie
omschrijving
8-2-2021
OMG-2020-0997
Cornelis Eversdijkstraat
het verduurzamen en verbouwen van een bestaande woning
verzending 1 te Goes
instellingen baseren beslissingen
vaak direct op
8-2-2021
OMG-2020-0967
te Goes
het
bouwen van
31-10-201644 OMG-2016-0529
Noorddijk
20 een woning			
het realiseren van een verbouwing
de uit de basisregistratie
verkregen informatie.van Dusseldorpstraat
9-2-2021
OMG-2020-1033
Ketelkade 2 tot en met 24 te Goes
het
van elf appartementenen uitbreiding van de woning
tebouwen
Wolphaartsdijk
10-2-2021
OMG-2020-0620
Oude Rijksweg
77B
uitbreiden
van7A
detewoning
31-10-2016
OMG-2016-0560 het
Klein
Frankrijk
Goes
het wijzigen van de gevels van
De gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
bestaand bedrijfspand
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
11-2-2021
van Dusseldorpstraat
4A te Goes
het
verbouwen van
gebouw het vervangen van het
31-10-2016 4 en
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 teeen
Goes
voorgeschreven. SomsOMG-2020-1006
kunnen echter ook anderen
11-2-2021
OMG-2020-1048
Klaphekkeweg 130 te Goes
het uitbreiden van een woonwagenperronmeubilair
verzoeken beschikbare
gegevens uit de basisregis11-2-2021
OMG-2020-1018
Ringbaan
West
2
te
Goes	
verrichten
van grootte
onderhoud
enrooien
het bouwen
4-11-2016
OMG-2016-0537 het
van
Dusseldorpstraat
Goes het
van 4 waardevolle eiken
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouvan een vlonderterras
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
11-2-2021
OMG-2020-0971
Vogelwikkestraat 2 te Goes
het verbreden van de in- of uitrit
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
11-2-2021
OMG-2020-0972
Goese Dieplaan 65 te Goes	het bouwen van een woning met een inrit en een aanlegsteiger
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemoindienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
tiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
griffierecht verschuldigd.
verschuldigd.
muziekverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Verlenging beslistermijnen
om aan die instellingen geen gegevens over
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hieru de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
weken hebben verlengd:
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
zaaknummer
Locatie
omschrijving
nieuwe uiterste beslisdatum
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
OMG-2020-1032
Ketelkade te Goes
het bouwen van 28 kadewoningen
25 maart 2021
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonontvangt u een bevestiging.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT162556.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn en
verstrekt,
dan kunt
u daarvan
Door burgemeester
wethouders
verleende
vergunningen
ontheffingen
Burgemeester
wethouders
maken
bekend dat zij de volgende
meldingen opengrond
van het Besluit
algemene
regels vooreninrichtingen
milieubeheer hebben
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij
de
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
en ontheffingen hebben
ontvangen:
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat oververleend:
zicht (kosteloos)
datum
ontvangstthuisgestuurd.
zaaknummer
locatie
omschrijving
zaaknummer
locatie
omschrijving
24-12-2020
M-ACT200636
Bredewegdatum
9 te Kloetinge	
het
plaatsen van twee mobiele bovengrondse
opslagtanks voor
verzending
Het is belangrijk dat de gegevens in de basispropaan
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
’s
Heer
Arendskerke
van 1 voor
november
De publicatie van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem
vragen2016
of opmerkingen
de afdeling
Publiekszaken.
Over uwop
rechten
november
2017
over
ingediende
meldingen contact
met deen
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100tot
of 1
via
info@rud-zeeland.nl.
plichten die te maken hebben met de basisregis2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
voor het plaatsen van een schaftkeet
opvragen
bij
de
afdeling
Publiekszaken.
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
met een besloten feest
op 19 november 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

8-2-2021
11-2-2021
11-2-2021

OOW-2021-049
OOW-2021-052
OOW-2021-054

vergunningen en ontheffingen
locatie Door de burgemeester verleende
omschrijving
De18burgemeester
maakt bekend dat
de volgende
vergunningen
ontheffingen
heeft19verleend:
Vlasmarkt
te Goes	
hethij
plaatsen
van een
steiger van 8enfebruari
tot en met
maart
Beestenmarkt 10 te Goes
het plaatsen van een container
datum 24A te Goes	
zaaknummer
locatie
omschrijving
Wijngaardstraat
het
plaatsen van een hoogwerker met
bedrijfsvoertuig

verzending

4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
4-11-2016en ontheffingen
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen
heeft verleend:
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
datum verzending zaaknummer
locatie
omschrijving
dit16
evenement.
15-2-2021
ONTHCO-2021-0145 Sportpark Het Schenge te Goes
Een ontheffing voor Wintergames op
en 17 februari 2021
Tegen een verleende
vergunning
of ontheffing
kunnen
belanghebbenden
binnen
zesdeweken
na de dag
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden
binnen
zes weken
na de dag van
verzending
(zie vermelde
datum)
mogelijkheid
om
van verzending
(zie vermelde
datum) Het
een indienen
gemotiveerd
indienen
bijde
dewerking
burgemeester/bureen gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester
/ burgemeester
en wethouders.
vanbezwaarschrift
een bezwaarschrift
schorst
van het
gemeester
en wethouders
. Het indienenvan
vandeeen
bezwaarschrift
schorst de werking
vanBestuursrecht,
het besluit niet.
besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft
gemaakt,
de voorzieningenrechter
Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
Welvoorziening
kan een belanghebbende
dieonverwijlde
bezwaar heeft
gemaakt,
dede
voorzieningenrechter
Rechtbank
Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
te treffen, indien
spoed,
gelet op
betrokken belangen,van
dat de
vereist.
Voor
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingendergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

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

