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

datum
verzending

Zaaknummer

22-2-2021
OMG-2021-0003
24-2-2021
OMG-2021-0010
25-2-2021
OMG-2020-1020
25-2-2021
OMG-2021-0069
			
25-2-2021
OMG-2021-0120

locatie

omschrijving

Watervlietweg 2 te Goes
het plaatsen van een bedrijfstent
Statenhof 2 te Goes
het plaatsen van een erfafscheiding
Dulciaansingel 13 te Goes
het bouwen van een woning
Nijverheidsstraat 4
het aanpassen van de voorgevel en
te ‘s-Heer Arendskerke
het gedeeltelijk ophogen van het dak
Attleestede 29 te Goes	het plaatsen van een schutting en
een overkapping met een tuinhuis

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.

Rectificatie
Tijdens de publicatie in week 8 is onjuist vermeld bij de verleende vergunning OMG-2020-0993, dat de
locatie Kolveniershof 108 te Goes is. Dit moet zijn: Kolveniershof 106 te Goes.

Verleende omgevingsvergunning Nazareth 4 te Wolphaartsdijk
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel
2.12,
eerste lid,
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Aanvragen
omgevingsvergunning
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op het perceel Nazareth 4 tot en met 4 13 te Wolphaartsdijk. De beschikking is
ning
hebben ontvangen:
voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

datum

zaaknummer

locatie

omschrijving

Het
gaat om de volgende wijzigingen: aan de ruimtelijke onderbouwing zijn geactualiseerde stikstofbeontvangst
rekeningen
van de
aanleg- en de gebruiksfase
toegevoegd,
aangepaste
quickscan
flora en
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
te Goes evenals een
het
bouwen van
een vrijstaande
fauna, een rioolplan en een toelichting op het waterbuffersysteem. Verder
zijn in de beschikking enkele
woning
voorschriften
bodemverontreiniging
01-11-2016 over
OMG-2016-0619
Oudegewijzigd.
Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
Het
bouwplan heeft
betrekking op deProeftuin
nieuwbouw
een pand met dertien
appartementen
op de plaatsaan
04-11-2016
OMG-2016-0622
7 tevan
Wilhelminadorp
het bouwen
van een overkapping
van het voormalige rusthuis Zorgvliet, dat wordt gesloopt. Verder voorziet
het plan in het bouwen van
de schuur
een
schuur met bergingen
voor deze appartementen.
Het initiatief past
niet
in het geldende
bestem04-11-2016
OMG-2016-0621
Scottweg 12 te Goes
het
vervangen
van bestaande
mingsplan ‘Bebouwde kom Wolphaartsdijk’, omdat het bouwen van appartementen
ter plaatse niet is
reclame
toegestaan. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
Met
ingang
van 4 maart
2021 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking
bezwaar
worden
gemaakt.
hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVWO03-VG99
en tevens beschikbaar
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indien nodig,
ookreguliere
mogelijkvoorbereidingsprocein het
Burgemeester
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datinzien
zij nais,
toepassing
van de
Stadskantoor,
M.A.omgevingsvergunningen
de Ruijterlaan 2 te Goes. hebben verleend:
dure de volgende
Tegen de verleende omgevingsvergunning is met ingang van 5 maart 2021 gedurende zes weken beroep
indatum
te stellen bij de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA
zaaknummer
locatie
omschrijving
Breda,
door:
verzending
-	
een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs
hij realiseren
geen zienswijze
naar
voren
31-10-2016
OMG-2016-0529
Noorddijk niet
20 te verwijten is dathet
van een
verbouwing
heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
-	
een belanghebbende
wiens beroep
zichFrankrijk
richt tegen
van
beschikking
ten
opzichte
31-10-2016
OMG-2016-0560
Klein
7Adetewijziging
Goes
hetdewijzigen
van de
gevels
van van
het ontwerp.
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag naperronmeubilair
afloop van de beroepstermijn. Het
indienen
van
een
beroepschrift
schorst
de
werking
van
het
besluit
niet.
kan van
een 4
belanghebbende
die
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes hetWel
rooien
waardevolle eiken
beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening
4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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
Ontwerpbeschikking
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
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
volgende omgevingsvergunning te verlenen:
verschuldigd.

zaaknummer		
locatie
omschrijving
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
OMG-2020-0780
‘s-Gravenpolderseweg 114 te Goes	het brandveilig gebruik van het ADRZ
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Met ingang van 4 maart 2021 is de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken,
gedurende zes weken in het Stadskantoor in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl. Over de ontwerpOp 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
beschikking heeft eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouvan een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening,
M-ACT162556.
telefoonnummer (0113) 249 942. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs te verwijten is dat zij geen
zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden
Door burgemeester
en wethouders
verleende vergunningen en ontheffingen
verklaard
in een later beroep
bij de rechtbank.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
verleend:
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
tot 1 november 2017
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
2-11-2016
OOW-2016-414
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te
Goes
verlenging tot 12 november 2016
verzending
voor
het plaatsen
van
een schaftkeet
22-2-2021
OOW-2021-076
Geertesplein 22 / Lewestraat
het
plaatsen
van een
container
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote
Kade
34
te
Goes
ontheffing
sluitingsuur
injuni
verband
			
te Kloetinge
van 1 maart tot en met 30
2021
metverlengen
een besloten
feest
23-2-2021
OOW-2021-034
Couwervestraat 32 te Goes	het
van de
eerder
op 19 november
2016voor het
verleende
vergunning
plaatsen van een container tot en

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
met 5 maart 2021

De burgemeester
maakt bekend dat
de volgende40
vergunningen
en
verleend:
23-2-2021
OOW-2021-081
Dehij
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te Goes
hetontheffingen
plaatsen vanheeft
een container
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het plaatsen van een container van
datum
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omschrijving
			
telocatie
Goes	24
februari tot en met 26 maart 2021
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24-2-2021
OOW-2021-077
Stationspark te Goes	het plaatsen van een tent van 2 tot
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing
schenken
en
met 6 april
2021 zwak-alcoholhoudende
tijdens devan
Life26-2-2021
OOW-2021-085
Westwal te Goes	het
plaatsendranken
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26
style markt
126november
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februari
tot enopmet
augustus 2021
4-11-2016 OOW-2021-083
EVG-2016-425
Keizersdijk te10
Goes
eenplaatsen
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Beestenmarkt
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van een containervoor
van de
Kerst
Sing-in
december
2016,
26
februari
totop
en24
met
1 maart 2021
de Keizersdijk
iseen
afgesloten
tijdens
27-2-2021
OOW-2021-086
Evertsenstraat, ter hoogte
het
plaatsen van
keetwagen,
dit evenement.
			
van nummer 28 te Goes	een
dixi en een container van
1 maart tot en met 4 juni 2021
Tegen een verleende
vergunning ofSpaakstraat
ontheffing kunnen
belanghebbenden
binnenvan
zeseen
weken
na de op
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27-2-2021
OOW-2021-087
12 te Goes	
het plaatsen
container
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
de burgemeester/bur1 enindienen
2 maart bij
2021
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
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die
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van de na
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te treffen,
indien onverwijlde
spoed,
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een bezwaarschrift
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de werking
van het
dergelijk
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
besluit
niet.
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die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
Inzage van
verleendetevergunningen
ontheffingen
voorlopige
voorziening
treffen, indienen
onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
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de afdeling
Vergunningen
en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Voor
eenafspraak
dergelijkmet
verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
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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

2-2-2021
M-ACT210081
			

locatie

omschrijving

Ambachtsweg 1
te ’s-Heer Arendskerke

het saneren van een 2500 liter
r uitersproeiervloeistof opslagtank en
deze te vervangen door een 600 liter
ruitersproeiervloeistof opslagtank

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.

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.

Tweede Kamerverkiezingen
De burgemeester van Goes maakt het volgende bekend:
1. Voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 en 16 maart 2021 mogen
inwoners gebruikmaken van mobiele stembureaus.
Zittingstijden maandag 15 maart
09:00 - 12:00 uur
13:00 - 16:00 uur
17:00 - 20:00 uur
Zittingstijden dinsdag 16 maart
09:00 - 12:00 uur
13:00 - 16:00 uur
17:00 - 20:00 uur

Dorpsplein bij muziektent, Kattendijke
Meestoofweg bij Wilhelminahuis, Wilhelminadorp
Schimmelpenninckstraat bij Amicitia, Kloetinge
Oostkerkestraat, voor de Griffioen, Wolphaartsdijk
Kerkring, bij Heer Arendhuis, ‘s-Heer Arendskerke
Te Werfstraat, bij Heer Hendrikhuis, ‘s-Heer Hendrikskinderen

2.	Voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 en 16 maart 2021 mogen
inwoners gebruikmaken van de volgende stembureaus van 07:30 tot 21:00 uur:
- Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes
- Zeelandhallen, Da Vinciplein 1, 4462 GK Goes
- Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4, 4462 RA Goes
- Omnium, Zwembadweg 3, 4463 AB Goes
3.	Voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021 mogen inwoners
gebruikmaken van de volgende stembureaus van 07:30 tot 21:00 uur:
- Omnium, Zwembadweg 3, 4463 AB Goes
- Bethelkerk, Tulpstraat 2, ingang Violenstraat, 4461 NZ Goes
- Gymzaal de Krul, ingang: Zilveren Schoe, 4464 JS Goes
- Wijkcentrum Jan Ligthart, Bergweg 12, 4461 NB Goes
- Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes
- De Zuidwester, Rommerswalestraat 1, 4461 ET Goes
- Wijkcentrum De Spinne, Joseph Lunslaan 7, 4463 CV Goes
- Wooncentrum Erasmuspark, Troelstralaan 162, 4463 XZ Goes
- Wijkcentrum De Pit, Appelstraat 2A, 4462 TL Goes
- Zeelandhallen, Da Vinciplein 1, 4462 GK Goes
- ‘t Beest, Beestenmarkt 3, 4461 CS Goes
- Serviceflat De Horst, De Horst 48, 4461 WZ Goes
- Emergis, Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge
- Dorpshuis Amicitia, Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH Kloetinge
- Dorpshuis het Wilhelminahuis, ingang: Meestoofweg, 4475 AR Wilhelminadorp
- Dorpshuis ’t Katshuis, van Heenvlietstraat 12, 4474 AT Kattendijke
- Herberg de Griffioen, ingang: van der Baanstraat, 4471 BP Wolphaartsdijk
- Dorpshuis Heer Hendrikhuis, Te Werfstraat 18, 4472 AN ‘s-Heer Hendrikskinderen
- Dorpshuis Heer Arendhuis, Torenring 46, 4458 BC ‘s-Heer Arendskerke
- Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4, 4462 RA Goes

4.	De stemmen die zijn uitgebracht op 15 en 16 maart worden geteld op woensdag 17 maart vanaf
09:00 uur. Het tellen vindt plaats in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2, Goes.
5.	Ontvangen briefstemmen worden vanaf maandag 15 maart vanaf 09:00 uur elke dag voorgeopend in
het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2, Goes. Het tellen van de briefstemmen start op woensdag 17
maart vanaf 09:00 uur op dezelfde locatie.
6.	De bekendmaking van de uitslagen vindt op dezelfde locatie plaats als waar de stemmen zijn geteld
op woensdag 17 maart na 21:00 uur. Zowel de vooropening van de briefstemmen, het tellen van de
stemmen als de bekendmaking van de uitslag is openbaar. Als er teveel belangstellenden aanwezig
zijn waardoor 1,5 meter afstand niet mogelijk is, kan de toegang (tijdelijk) geweigerd worden.
7.	Heeft u uw stempas niet ontvangen of bent u deze kwijt?
	Het is mogelijk om persoonlijk, digitaal of schriftelijk een vervangende stempas aan te vragen. De
aanvraag moet uiterlijk 12 maart voor 17.00 uur met (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs
bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Goes binnen zijn. Let op: mocht u alsnog uw oude
stempas terugvinden, dan is die niet meer bruikbaar. Stemmen kan bij een nieuwe aanvraag alleen
nog met de vervangende stempas.
8. Iemand machtigen?
	Als u niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, mag u iemand anders een onderhandse volmacht verlenen. Deze persoon brengt dan namens u uw stem uit. Op de achterkant van
uw stempas vult u de naam in van de persoon die voor u gaat stemmen. Deze mag niet meer dan drie
machtigingen aannemen en moet de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Het
geven van de machtiging is mogelijk tot en met de verkiezingsdag. De kiezer die voor u gaat stemmen,
moet behalve de machtiging ook een (kopie/foto van een) geldig identiteitsbewijs van uzelf aan de
voorzitter laten zien. Dit legitimatiedocument mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
	U mag ook iemand machtigen die niet in de gemeente Goes woont, maar wel een stempas heeft
ontvangen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart voor 17.00 uur door de gemeente
zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie
van het identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
9. Stemmen met een kiezerspas (u wilt gaan stemmen in een andere gemeente)
	Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Hiermee mag u gaan
stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. De aanvraag moet uiterlijk 12 maart voor
17.00 uur ontvangen zijn. Een vervangende stempas, volmacht of kiezerspas zijn op drie manieren
aan te vragen:
- online via www.goes.nl/verkiezingen (met DigiD):
-	schriftelijk: door het aanvraagformulier (downloaden via www.goes.nl/verkiezingen) in te vullen
en op te sturen of te e-mailen naar de gemeente (stadskantoor@goes.nl):
-	persoonlijk: bij de afdeling Dienstverlening in het Stadskantoor. U hoeft geen afspraak te maken.
Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee.
www.goes.nl

