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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
26-02-2021
ontvangst OMG-2021-0201 Pearyweg 1 te Goes
26-02-2021
25te
teGoes
Goes
31-10-2016 OMG-2021-0197
OMG-2016-0610 Langemeet
Karrelanden

omschrijving
omschrijving

het uitbreiden van een bedrijfspand
het
hetkappen
bouwenvan
vaneen
eenboom
vrijstaande
26-02-2021 OMG-2021-0200 Koningin Wilhelminastraat
het
kappen van een boom
woning
			
Kloetinge
01-11-2016 OMG-2016-0619 teOude
Boomgaard 5
het brandveilig gebruik van
27-02-2021 OMG-2021-0205 Kreekslagweg
verbouwen
een bestaande
te Kloetinge 5 te Goes	het
gebouw
40 na van
herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp woning
het bouwen van een overkapping aan
28-02-2021 OMG-2021-0207 Westsingel 22 te Goes
het
verbouwen van een woning
de schuur
01-03-2021
te Goes	het
vanvan
eenbestaande
berging met
04-11-2016 OMG-2021-0209
OMG-2016-0621 Kloetingseweg
Scottweg 12 te42
Goes
hetplaatsen
vervangen
een
overkapping
reclame
01-03-2021 OMG-2021-0211 Goese Dieplaan 87 te Goes
het bouwen van een steiger
04-03-2021
OMG-2021-0220
Bleekerstraat
3 te
Goes	
het verbouwen
van de tweede
en
De publicatie van
ontvangen aanvragen
heeft een
informatief
karakter.
Tegen een aanvraag
kan geen
derde verdieping naar City Lofts
bezwaar worden gemaakt.
04-03-2021 OMG-2021-0223 Zaagmolenstraat 24 te Goes
het aanleggen van een in- en uitrit

Verleende omgevingsvergunningen

Na
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Dienstverlening
249 700 of
e-mail vergunninBurgemeester
wethouders
maken
bekend dat(telefoonnummer
zij na toepassing (0113)
van de reguliere
voorbereidingsprocegen@goes.nl),
zijn omgevingsvergunningen
de aanvragen in te zien. hebben verleend:
dure de volgende

Aanvragen
omgevingsvergunning
(milieu)
datum
zaaknummer
locatie
verzending
datum
31-10-2016 Zaaknummer
OMG-2016-0529 locatie
Noorddijk 20
ontvangst
te Wolphaartsdijk
23-02-2021
17 te Goes
31-10-2016 W-AOV210096/
OMG-2016-0560 Scottweg
Klein Frankrijk
7A te Goes

omschrijving

omschrijving
het realiseren van een verbouwing
en uitbreiding van de woning
het
vande
een
inrichting
hetoprichten
wijzigen van
gevels
van
		
00269746
bestaand bedrijfspand
31-10-2016 OMG-2016-0508 Stationsplein 1 te Goes
het vervangen van het
Neem voor vragen of opmerkingen over een ingediende aanvraag contact
op met de Regionale Uitvoeperronmeubilair
ringsdienst
Zeeland
via
het
telefoonnummer
(0115)
745
100
of
via
info@rud-zeeland.nl.
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

werkzaamheden aan de nieuwe
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
Briefstemmen voor inwoners van 70 jaar en ouder
Ontwerpbestemmingsplan ‘Westerschans fase 2’
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
19.30 - 21.00 uur
en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
Inwoners van 70 jaar en ouder mogen tijdens de aankomende verkiezingen per brief stemmen. Hieronder zijn de stappen in beeld gebracht
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
17 november
Wethoudersspreekuur voor
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
die zij moeten doorlopen om dit te doen. Het inleveren van de briefstem kan via PostNL tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur. De briefstem
Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
indienen is ook mogelijk in het Stadskantoor. Bij de receptie is een afgiftepunt ingericht. Het is geopend op 10, 11, 12, 15 en 16 maart van
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemBestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
zie www.goes.nl > Bestuur en
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
08.30 tot 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur.
mingsplan ‘Westerschans fase 2’ met ingang van 11 maart 2021 voor
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
Alle informatie is ook terug te vinden op onze website, www.goes.nl/briefstemmen.
zes weken ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te
verschuldigd.
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
Stadskantoor
IMRO.0664.BPGS07-ON99 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
bestemmingsplannen. Digitaal inzien is, indien nodig, ook mogelijk
zie voor agenda www.goes.nl >
om aan die instellingen geen gegevens over
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
Op 22 augustus 2017 is het uitwerkingsplan voor de Westerschans
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
Stadskantoor
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
herontwikkeling van het noordelijke deel van de Westerschans, dat
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
wordt aangeduid als fase 2. Het plangebied ligt in het havengebied
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewondirect ten noorden van de Goese binnenstad. De locatie wordt aan de
ontvangt u een bevestiging.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
noordzijde begrensd door het Geldeloozepad, aan de oostzijde door
M-ACT162556.
Geen collegespreekuur
het kanaal, aan de zuidzijde door de Albert Heijn en aan de westzijde
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
door de begraafplaats.
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
Het collegespreekuur van 10 november komt in
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
Burgemeester en wethouders maken
datuitwerkingsplan
zij de volgende vergunningen
en ontheffingen
verband met behandeling van de begroting te verHetbekend
geldende
voor de Westerschans
maakt ophebben
deze
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat oververleend:
vallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
locatie diverse functies mogelijk, waaronder een hotel. Het ontwerp
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
van het gebouw op deze locatie past niet binnen het uitwerkingsplan.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 november 2016)

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
plichten die te maken hebben met de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.

datum
verzending

zaaknummer

7-11-2016

OOW-2016-403

2-11-2016

OOW-2016-414

4-11-2016

AFW-2016-429

locatie
omschrijving
Om
die reden is voor dit deel een nieuw
bestemmingsplan opgesteld.
Met dit plan worden in vergelijking met het geldende uitwerkingsplan
Raadhuisstraat
7
hetextra
plaatsen
van een container
negen
extra hotelkamers
en veertien
appartementen
toegelaten.
’s
Heer
Arendskerke
van
1
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2016
Daarnaast verandert het bouwvlak minimaal en wordt
de maximale
1 november
bouwhoogte van een deel van het tot
gebouw
(aan de2017
noordzijde van
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging
totOmdat
12 november
2016
het bouwblok) 28 meter in plaats van 20 meter.
het aantal
voor het
van een schaftkeet
parkeerplaatsen binnen het plangebied
nietplaatsen
aan de gemeentelijke
Grote Kade
34 te
Goes extra parkeerplaatsen
ontheffing sluitingsuur
in verband
normen
voldoet,
worden
toegevoegd.
met een besloten feest
op 19 november
2016
Verder zijn burgemeester en wethouders
van plan om
voor de
woningen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld

Door de burgemeester verleende
en ontheffingen
invergunningen
de Wet geluidhinder
vast te stellen, nu deze woningen een geluidsDe burgemeester maakt bekend dat
hij de volgende
vergunningen
en ontheffingen
heeft verleend:
belasting
ondervinden
van het gezoneerde
industrieterrein
Haven-

gebied Goes en van de omliggende wegen. Uit akoestisch onderzoek
omschrijving
islocatie
gebleken dat als gevolg van de bouw
van de woningen binnen de
geluidszone van het industrieterrein de voorkeursgrenswaarde op
4-11-2016
DHW_O-2016-438deBleekveld
Goes overschreden.ontheffing
schenken zwak-alcoholwoningentewordt
Ook is uit akoestisch
onderzoek
houdende
dranken
de Lifegebleken dat de voorkeursgrenswaarde
als gevolg
van tijdens
het verkeer
style markt
12 november
2016
op de Ringbaan West en de Westhavendijk
op op
de woningen
wordt
4-11-2016
EVG-2016-425 overschreden.
Keizersdijk teDit
Goes
eenmet
evenementenvergunning
voor de
ontwerpbesluit ligt
ingang van 11 maart 2021
Kerst
2016,
eveneens voor zes weken ter inzage
en isSing-in
digitaalopin24
te december
zien via www.
de Keizersdijk
is afgesloten
tijdens
goes.nl/bestemmingsplannen -> Plannen
ter inzage
-> Ontwerpdit evenement.
bestemmingsplan ‘Westerschans fase
2’ en ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluidhinder.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum)
een de
gemotiveerd
indienen
bij de burgemeester/burTijdens
genoemdebezwaarschrift
termijn heeft eenieder
schriftelijk
of mondegemeester en wethouders . Het indienen
een bezwaarschrift
schorst de
werking
van het besluit niet.
ling de van
mogelijkheid
om een zienswijze
over
het ontwerpbestemWel kan een belanghebbende die bezwaar
heeft
gemaakt,
voorzieningenrechter
van
de Rechtbank
mingsplan
naar
voren te de
brengen
bij de raad van de
gemeente
Goes,
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus
4800
Breda,
verzoeken een voorlopige
postbus 2118,
446090006,
MC Goes,
en PA
kunnen
belanghebbenden
schrifvoorziening te treffen, indien onverwijlde
spoed, geleteen
op zienswijze
de betrokken
dat vereist.hogere
Voor een
telijk of mondeling
overbelangen,
het ontwerpbesluit
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
waarden naar voren brengen bij burgemeester en wethouders (zelfde
postadres). Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze
Inzage van verleende vergunningen
engenoemde
ontheffingen
binnen
periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
maken met Peter
Daniëlse via p.danielse@goes.nl.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl
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Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen 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
verzending

datum
ontvangst

Zaaknummer

1-3-2021
OMG-2021-0076
			
1-3-2021
OMG-2020-1047
			
1-3-2021
OMG-2021-0038
			
2-3-2021
OMG-2021-0017
			
2-3-2021
OMG-2021-0039
			
3-3-2021
OMG-2021-0098
4-3-2021
OMG-2020-1024
5-3-2021
OMG-2021-0061
			

locatie

omschrijving

H.A. Hankenstraat 12 en 12A het bouwen van bergingen en het
te Wilhelminadorp	wijzigen van de eerder verleende
vergunning
Arjaan Katsmanstraat 12 tot
het bouwen van zes woningen
en met 22 te Wolphaartsdijk
Oude Rijksweg 106
het plaatsen van een overkapping
te ‘s-Heer Arendskerke
Frans den Hollanderlaan 16
het vervangen van een schutting/
te Goes
erfafscheiding
Schimmelpenninckstraat 54
het plaatsen van een erfafscheiding
te Kloetinge
Populierenstraat 72 te Goes
het plaatsen van een overkapping
Marquesweg 5 te Goes
het bouwen van een bedrijfspand
Brederodestraat en omstreken het aanbrengen van een riolering en
te Kloetinge	het uitvoeren van ontgravingswerkzaamheden

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.

zaaknummer

24-02-2021 M-ACT210151
			
			
15-02-2021 M-ACT210126

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de
uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de
volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer		

locatie

omschrijving

OMG-2021-0075

Vivaldipad 1 te Goes	het brandveilig gebruik van het
pand

Met ingang van 11 maart 2021 is de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken,
voor zes weken in het Stadskantoor in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl.
Over de ontwerpbeschikking heeft eenieder gedurende de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid
om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de
genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling
Dienstverlening, 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 verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

omschrijving

de Noorddiepweg en het
pad aan de Krukweg
te Wilhelminadorp
Ringbaan West 2 te Goes

tijdelijke opslag van rundveemest

het starten van een bedrijf

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.

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

locatie

2-3-2021

OOW-2021-090

2-3-2021

OOW-2021-087

Couwervestraat te Goes	het plaatsen van een keetwagen en
een dixi van 8 maart tot en met
7 mei 2021
Spaakstraat 12 te Goes	het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen
van een container tot en met
5 maart 2021
Oude Zeedijk ter hoogte
de uitbreiding van een standplaatsvan Kokuitsweg te Kattendijke	vergunning voor de verkoop van
groente, fruit, aanverwante
artikelen en gefrituurde producten
Schipperswegeling 15 te Goes	het plaatsen van een afvalcontainer
van 3 tot en met 31 maart 2021
Ramusstraat te Goes	het plaatsen van een container
op 10 maart 2021

2-3-2021
STP-2020-223
			

Ontwerpbeschikking

locatie

4-3-2021

OOW-2021-095

4-3-2021

OOW-2021-098

omschrijving

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.

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

