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Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 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.

Omgevingsvergunningen

Goes zoekt:

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

datum
ontvangst

zaaknummer

31-10-2016

OMG-2016-0610

01-11-2016

OMG-2016-0619

04-11-2016

OMG-2016-0622

Verstrekken persoonsgegevens

Assistent
opzichter
groen
Karrelanden te Goes
het bouwen van een vrijstaande
locatie

omschrijving

woning
36 uur per het
week,
mbo, uitvoerder/
Oude Boomgaard 5
brandveilig gebruik van
opzichter
ruimte
te Kloetinge
gebouw 40 groene
na herinrichting
Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
de schuur
Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
reclame
www.goes.nl/vacatures

04-11-2016
OMG-2016-0621
Meer informatie over deze vacature
vind je op www.goes.nl/vacatures.
In de basisregistratie personen (de Solliciteren
officiële kan tot en met maandag 29 maart 2021.
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadDe 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
AgendaGoes
Verleende omgevingsvergunningen (regulier)
zowel uw adresgegevens, als om gegevens over
huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze
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AgendaGoes
maatschappelijke
instellingen,
voor zover
www.goesisgoes.nl.
datum
Zaaknummer
locatie
omschrijving
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Datum
Activiteit
verzending
verzending
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
8-3-2021
Dieplaan
het
vanvan
eeneen
steiger
31-10-2016 OMG-2021-0211
OMG-2016-0529 Goese
Noorddijk
20 87 te Goes
hetbouwen
realiseren
verbouwing
2017 zie voor agenda
de uit de basisregistratie verkregen informatie.
Aanvragen omgevingsvergunning
8-3-2021
OMG-2021-0182 I.G.J.
van den Boschstraat 16
het
te Wolphaartsdijk
en uitbreiden
uitbreidingvan
vande
dewoning
woning
www.goes.nl > Bestuur en
			
Wilhelminadorp
31-10-2016 OMG-2016-0560 teKlein
Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
Organisatie > Vergaderschema
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Burgemeester en wethouders
aanvragen
om voorkomen;
een omgevingsvergunOMG-2020-1049 Houtkade 7A tot en met 7C
het
realiseren
van drie bedrijfsunits
bestaand
bedrijfspand
15.00 uur maken bekend dat zij de volgende
doeleinden
kunt u niet
dit is verplicht 9-3-2021
ning hebben ontvangen.
De publicatie van ontvangen aanvragen
heeft een
informatief
karakter.
Goes
in
een
bestaande
loods
31-10-2016 OMG-2016-0508 teStationsplein
1 te Goes
het
vervangen
van
het
Stadskantoor
voorgeschreven.
Soms
kunnen echter
ookBezwaar
anderen 			
maken
tegen een aanvraag
is niet mogelijk.
11-3-2021
OMG-2021-0095 Oostmolenweg 1 te Kloetinge
het
uitbreiden van een woning
perronmeubilair
14
november
Inloopbijeenkomst
voor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregis11-3-2021
43 te Kattendijke
van4de
voorgevel eiken
4-11-2016 OMG-2021-0084
OMG-2016-0537 Dorpsstraat
van Dusseldorpstraat
te Goes het
hetwijzigen
rooien van
waardevolle
belangstellenden over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhoudatum
zaaknummer
locatie
omschrijving
11-3-2021
OMG-2021-0118 Lange Achterweg 23
het plaatsen van een dakkapel
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
ontvangst
			
te ‘s-Heer Arendskerke
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op de A58
26-02-2021 OMG-202100198 Houtkade 5A tot en met 5D
het handelen in strijd met de regels
11-3-2021
OMG-2021-0113 Bouwensputseweg 1
het bouwen van een schuur
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
			
te Goes	van de ruimtelijke ordening ten
			
te Wolphaartsdijk
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
behoeve van bedrijfsactiviteiten
11-3-2021
OMG-2021-0111 Langeweide 29 te Kloetinge
het plaatsen van een erfafscheiding
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
08-03-2021 OMG-2021-0233 Goese Dieplaan 95 te Goes
het plaatsen van een steiger
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
10-03-2021 OMG-2021-0241 Frans den Hollanderlaan
het kappen van een boom
Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Bestuursrecht, 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
			
te Goes
(zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
11-03-2021 OMG-2021-0244 Schimmelpenninckstraat 14
het maken van een slaapkamer
en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan
verschuldigd.
18.30 - 19.30 uur
muziekverenigingen of particulieren).
			
te Kloetinge
in een bestaande ruimte
een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandStadskantoor
11-03-2021 OMG-2021-0246 Arjaan Katsmanstraat 11
het bouwen van een woning
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorzieBij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
			
te Wolphaartsdijk
met een garage
ning te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
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
12-03-2021 OMG-2021-0250 Berliozlaan 50 te Goes	het aanbouwen van een mantelzorgverzoek is griffierecht verschuldigd.
u uit de basisregistratie te verstrekken. HierBestuur en Organisatie >
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
woning
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Vergaderschema
19.30 uur
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)
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
vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.
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 maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsVoor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning
ontvangt u een bevestiging.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Vaststelling bestemmingsplan ‘Jacobahof ‘s-Heer Hendrikskinderen’ en besluit hogere waarden
hebben verleend:
M-ACT162556.
Geen
collegespreekuur
Wet geluidhinder
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
zaaknummer		
locatie
omschrijving
zijn3.8
verstrekt,
danruimtelijke
kunt u daarvan
Door burgemeester en wethouders
verleende21-23
vergunningen
enhet
ontheffingen
Het
collegespreekuur
van 10 november
komt inop grondgegevens
Burgemeester
en wethouders
van Goes maken
van artikel
van de Wet
ordening
OMG-2020-0914
Jasmijnstraat
te Goes	
brandveilig gebruik van een
(schriftelijk)
een
overzicht
opvragen
bij
de
Burgemeester
en
wethouders
maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
enwoonvorm
ontheffingen
verband
met
behandeling
van
de
begroting
te
verbekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Jacobahof ‘s-Heer Hendrikskinderen’ op 25 februari
begeleidende
methebben
drie
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat oververleend:
vallen.
Het eerstvolgende
spreekuur is donderdag
2021 ongewijzigd
heeft vastgesteld.
wooneenheden
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
OMG-2020-0558
Nieuwstraat 95A tot en met
het bouwen van zes BEBOCalamiteitentel. (0113)
Calamiteitentel.
(0113) 249
249 770
770
In noodgevallen
noodgevallen buiten
In
buiten kantooruren:
06 5329 814106 5329 8141
kantooruren:

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het perceel Jacoba van Beierenstraat

Het is belangrijk
dat de
gegevens
debestembasisGehandicaptenparkeerplaats
16A te ‘s-Heer Hendrikskinderen. Naast de bestaande woning,
die behouden
blijft,
maaktinhet

registratie
juist en
actueel
zijn. Twijfelt
u of uw
Burgemeester
wethouders
hebben
een woningen
mingsplan heten
realiseren
van vier
extrabesloten
vrijstaande
mogelijk.
Om
de woningen
te ontsluiten,
gegevens
kloppen?
Neem
dan
contact
op
met
gehandicaptenparkeerplaats
te
reserveren
op
het
wordt in het gebied een openbare weg aangelegd. De huidige ontsluiting aan de Jacoba van Beierenstraat
de afdeling
Publiekszaken.
Over uw
kenteken
van het
eenoosten
gebruiker
te Goes kavels.
in
trekt richting
doorwonende
tot de oostelijke
Vervolgens
buigt
de weg af richting
hetrechten
zuiden.en
Ter
plichten
te maken
hebben met
deFloris
basisregisde
buurtvan
vanhet
of meest
aan: zuidelijke perceel gaat de weg over
plaatse
in een die
fietspad,
dat aansluit
op de
de
tratieis.
is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
-Voogdstraat,
’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novemwaarmee doorgaand86
autoverkeer
niet mogelijk
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
Verder hebben burgemeester en wethouders op 12 januari 2021 voor de woningen hogere grenswaarden
voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld, nu uit akoestisch onderzoek
is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als gevolg van wegverkeer op de N664 (Nieuwe
Rijksweg) en de N256 (Deltaweg) op de woningen wordt overschreden.
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 18 maart 2021 voor zes weken ter
inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0664.BPHH10-VG99 en tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal
inzien is, indien nodig, ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.
Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met ingang van 18 maart 2021 eveneens voor zes
weken ter inzage en is digitaal in te zien via www.goes.nl/bestemmingsplannen -> Plannen ter inzage
-> Vaststelling bestemmingsplan ‘Jacobahof ‘s-Heer Hendrikskinderen’ en besluit hogere waarden Wet
geluidhinder.
Met ingang van 19 maart 2021 heeft een belanghebbende de mogelijkheid om gedurende zes weken
beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage. Beroep tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is in
te stellen door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig
zijn zienswijze kenbaar te maken.
Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking daags na afloop
van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet
ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de
besluiten pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

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

locatie
omschrijving
95F
en 97 tot en met 107
woningen,
vier rijwoningen en een
te Goes
twee-onder-één-kapwoning
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
’s
Heer
Arendskerke
van 1van
november
2016
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang
18 maart
2021 is de
1 november
2017
verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbendetot
stukken,
voor zes
weken in te zien
OOW-2016-414
Anjelierstraat
Goes
verlenging tot 12telefoonnummer
november 2016
in2-11-2016
het Stadskantoor.
Maak voor inzage
een afspraaktemet
de afdeling Dienstverlening,
voor het plaatsen van een schaftkeet
(0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl.
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
met
een besloten feest
Tegen de verleende omgevingsvergunning is gedurende de termijn van
terinzagelegging
gemotiveerd
op
19
november
2016
beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus
90006, 4800

PA Breda, door:
Door
burgemeesterdie
verleende
vergunningen
enheeft
ontheffingen
-	
eende
belanghebbende
een zienswijze
naar voren
gebracht over de ontwerpbeschikking;
Deeen
burgemeester
maaktwie
bekend
dat hij deniet
volgende
vergunningen
ontheffingen
verleend:
-	
belanghebbende
redelijkerwijs
te verwijten
is dat hijen
geen
zienswijzeheeft
naar voren
heeft
gebracht over de ontwerpbeschikking.
datum
zaaknummer
locatiemet ingang van de dag naomschrijving
De
omgevingsvergunning
treedt in werking
afloop van de beroepstermijn. Het
verzending
indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die
4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld tevan
Goes
ontheffing
zwak-alcoholberoep
heeft ingesteld,
de voorzieningenrechter
de rechtbank verzoeken
eenschenken
voorlopige
voorziening
de van
Lifete treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, houdende
dat vereist.dranken
Voor hettijdens
indienen
style markt
op 12 november 2016
een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Reserveren gehandicaptenplaats
dit evenement.
Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
Tegen een
verleende
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binnen zes weken na de dag
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van
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gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan
belanghebbende
diebelanghebbenden
bezwaar heeft gemaakt,
de Rechtbank
Tegen
dit een
verkeersbesluit
hebben
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Voorniet.
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en te
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vanspoed,
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schorst de
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dergelijk
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is griffierecht
Wel
kan een
belanghebbende
dieverschuldigd.
bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Inzage vanteverleende
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ontheffingen
voorziening
treffen, indien
onverwijldeenspoed,
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met
de afdeling
Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
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verzoek is
griffierecht
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u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 17 maart 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

locatie

omschrijving

9-3-2021

OOW-2021-065

9-3-2021

OOW-2021-104

9-3-2021

OOW-2021-099

11-3-2021

OOW-2021-066

11-3-2021

OOW-2021-106

Kreukelmarkt 9 te Goes	het verlengen van de eerder
|verleende vergunning voor het
plaatsen van een container tot en
met 9 april 2021
Willem Zelleweg 25 te Goes	het plaatsen van een container van
1 april tot en met 27 mei 2021
Nieuwstraat te Goes	het plaatsen van een container op
16 maart 2021
Oostwal 71 te Goes	het verlengen van de eerder
verleende vergunning voor het
plaatsen van een container tot en
met 16 maart 2021
Lewestraat 49 te Kloetinge	het plaatsen van een container van
19 maart tot en met 7 mei 2021

datum
verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

11-3-2021

OOW-2021-101

Reaganlaan 2 te Goes	het gebruik van gemeentegrond
voor de opslag van tuinmaterialen
van 12 tot en met 20 maart 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.

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

