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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
15.00 uur
AgendaGoes
Stadskantoor
14 november
Inloopbijeenkomst voor
Houd voor actuele belangstellenden
informatie onze website
over de
in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad.
werkzaamheden aan de nieuwe
Kijk voor evenementen en activiteiten op
aansluiting op de A58
www.goesisgoes.nl.
19.30 - 21.00 uur
Stadskantoor
17 november
Wethoudersspreekuur voor
inwoners en ondernemers,
Wijzigingen afval tweede paasdag
zie www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Spreekuur
Er zijn op maandag 5 april wijzigingen in het
18.30 - 19.30 uur
ophalen van afval. Op Goede Vrijdag, 2 april,
Stadskantoor
wordt het afval en papier wel ingezameld.
17 november
Hamerraad en Commissie,
zie voor agenda www.goes.nl >
Restafval, tweede paasdag
Bestuur en Organisatie >
Er wordt geen restafval opgehaald in: Goese Meer,
Vergaderschema
Kattendijke, Wilhelminadorp, Buitengebied,
19.30 uur
Mannee, Goes-West, Het Sas, Goese Schans en de
Stadskantoor
verzamelroute rest.
De gewijzigde ophaaldag is dinsdag 6 april.
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl

Gft-afval, tweede paasdag
Geen
collegespreekuur
Er wordt geen verzamel gft-afval opgehaald in de
op
donderdag
10de
november
verzamelroute bij
hoogbouw.

Het
collegespreekuur
vanis10donderdag
november8komt
De gewijzigde
ophaaldag
april.in
verband met behandeling van de begroting te vervallen.
eerstvolgende
Papier,Het
tweede
paasdag spreekuur is donderdag
17
november
om
18.30
uur.
Er wordt geen papier
opgehaald
in de
Goese Polder (eerste maandag overdag en

Gehandicaptenparkeerplaats
maandagavond). De gewijzigde ophaaldag is

Burgemeester
wethouders
hebben besloten een
dinsdag 6 aprilen
overdag
en ’s avonds.
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
de buurt van of aan:
-Gemeentelijke
’s Heer Hendrikskinderenstraat
86 d.d (1 novemdiensten gesloten
ber 2016)
In verband met de feestdagen zijn de
gemeentelijke diensten op vrijdag 2 april (Goede
Vrijdag) en maandag 5 april (tweede paasdag)
gesloten. Bel alleen voor spoedgevallen buiten
kantooruren naar 06-53 298 141.

Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester
en wethouders
maken
bekend dat zij de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen
Tegen dit verkeersbesluit
kunnen
belanghebbenOmgevingsvergunningen
aanvragen
een informatief
Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.
den binnenheeft
zes weken
na de dagkarakter.
van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarAanvragen omgevingsvergunning
datum
ontvangstbij burgemeester
zaaknummeren wethouders.
locatie Burgemeester en wethouders maken
omschrijving
bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunschrift indienen
22-03-2021
te Kloetinge
het bouwen van een schuur
ning19
hebben
ontvangen:
Het indienen van eenOMG-2021-0290
bezwaarschrift schorstOostmolenweg
22-03-2021
OMG-2021-0288
de werking van het besluit
niet. Wel kan eenGoese Diep D46 te Goes	het plaatsen van een caravan voor bewoning op de bouwkavel
23-03-2021
6
te Wolphaartsdijk	
het
handelen in strijd met de regelsomschrijving
ruimtelijke ordening door middel
datum
zaaknummer
locatie
belanghebbende dieOMG-2021-0291
bezwaar heeft gemaakt,Bokkeweg
de
van het verlengen van de stallen
ontvangst
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland24-03-2021
en Strausslaan
4 en 5 te Goes het
vervangen van
bestaande erfafscheidingen
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
te Goes
het bouwen van een vrijstaande
West-Brabant, Team OMG-2021-0300
Bestuursrecht, PostbusBachlaan 98
25-03-2021
OMG-2021-0302
Cereshof 2 te Goes
het verplaatsen van de inrit
woning
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken een voorlopige
26-03-2021
OMG-2021-0313
Noordeinde01-11-2016
5 te Kloetinge	
bouwen
van een5(mantel)zorgwoning
OMG-2016-0619 het
Oude
Boomgaard
het brandveilig gebruik van
voorziening te treffen,
indien onverwijlde spoed,
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor
Na
afspraak
met de
Dienstverlening
249 700 of e-mail
vergunningen@goes.nl),
zijn de
aanvragen
in teeen
zien.
04-11-2016(0113)
OMG-2016-0622
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
het
bouwen van
overkapping aan
eeneen
dergelijk
verzoek
isafdeling
griffierecht
verschuldigd.(telefoonnummer
de schuur
Verstrekken persoonsgegevens
04-11-2016 OMG-2016-0621 Scottweg 12 te Goes
het vervangen van bestaande
Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
reclame
In de basisregistratie
personen (de officiële
benaming voor de Nederlandse bevolkingsadBurgemeester
en wethouders
maken opgenomen
bekend dat zij na toepassing
van de
reguliere
voorbereidingsprocedure
volgende karakter.
omgevingsvergunningen
hebben
verleend:
De publicatie
van
ontvangen
aanvragen heeft een de
informatief
Tegen een aanvraag
kan
geen
ministratie) zijn
persoonsgegevens
bezwaar worden gemaakt.
van alle inwoners van Goes. Het gaat hierbij om
datum
verzending
Zaaknummer
locatie
omschrijving
zowel uw
adresgegevens,
als om gegevens over
22-3-2021
OMG-2020-1032
48
tot en met
102 (even) te Goes het bouwen van 28 kadewoningen
huwelijk, nationaliteit,
ouders en kinderen. Ketelkade
Deze
Verleende
omgevingsvergunningen
23-3-2021
OMG-2021-0147
te Goes
het bekend
uitbreiden
detoepassing
woning van de reguliere voorbereidingsproceen wethouders maken
datvan
zij na
gegevens worden vaak
automatisch verstrektOostwal 89Burgemeester
24-3-2021
OMG-2021-0110
Aartjeskreek
12 de
te Goes	
het uitbreiden
en verleend:
verduurzamen van de woning
dure
volgende omgevingsvergunningen
hebben
aan overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
24-3-2021
OMG-2021-0159
Dillenburglaan 41 te Goes
het bouwen van een tuinkamer
maatschappelijke instellingen,
voor zover dat
25-3-2021
Berliozlaandatum
50 te Goes	
het
aanbouwen van een mantelzorgwoning
noodzakelijk is voor OMG-2021-0250
hun wettelijke taken. Deze
zaaknummer
locatie
omschrijving
25-3-2021
Wilhelminastraat
te Kloetinge
het kappen van een boom
verzending
instellingen baseren OMG-2021-0200
beslissingen vaak directKoningin
op
26-3-2021
OMG-2021-0102
van Dusseldorpstraat
te Goes
het
kappen van
31-10-20164/4AOMG-2016-0529
Noorddijk
20 een boom
het realiseren van een verbouwing
de uit de basisregistratie
verkregen informatie.
26-3-2021
OMG-2021-0099
Elvis Presleylaan 131 te Goes
het
van een schuur
tevervangen
Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning

31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Tegen
een verleende
vergunning
hebben
binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de bestaand
mogelijkheid
om een gemotiveerd
bedrijfspand
doeleinden
kunt u niet
voorkomen;
ditbelanghebbenden
is verplicht
bezwaarschrift
in te
dienen
bij burgemeester
en wethouders.
Het indienenOMG-2016-0508
van een bezwaarschrift
schorst de werking
van het besluit
niet. Wel kan
een
belangheb31-10-2016
Stationsplein
1 te Goes
het vervangen
van
het
voorgeschreven.
Soms
kunnen
echter ook anderen
bende
die bezwaar
heeft gemaakt,
van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
90006, 4800 PA Breda, verzoeken
perronmeubilair
verzoeken
beschikbare
gegevensde
uitvoorzieningenrechter
de basisregiseen
voorlopige
voorziening
te treffen,
indien
onverwijlde spoed,
gelet op de
betrokken belangen,
datDusseldorpstraat
vereist. Voor een dergelijk
is griffierecht
verschuldigd.
4-11-2016
OMG-2016-0537
van
te Goes verzoek
het rooien
van 4 waardevolle
eiken
tratie
te verstrekken.
Hiervoor
kunt u
geheimhou4-11-2016
OMG-2016-0540 Duvensteijn14 en 14A te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
om verstrekking aan verplichte derden (zoals een
Verlenging beslistermijnen
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
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
ledenadministratie (die in beginsel voor alle
weken hebben verlengd:
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
voor de ledenadministratie) en aan vrije derden
zaaknummer
Locatie
omschrijving	nieuwe uiterste beslisdatum
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
(niet commerciële instellingen, zoals sport en
OMG-2021-0090
Grote Markt 23 te Goes het plaatsen van twee trapleuningen
6 mei 2021
verschuldigd.
muziekverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
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 volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:
voor zijn speciale formulieren beschikbaar.
Deze kunt u via DigiD invullen op www.goes.
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
datum verzending zaaknummer
locatie
omschrijving
nl>inwoner>publiekszaken>loket of telefonisch
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
23-3-2021
OOW-2021-126
Couwervestraat 34 te Goes	het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen
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
van een container tot en met 26 maart 2021
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewon23-3-2021
OOW-2021-125
Blanckstraat 32 te Goes	het plaatsen van een container van 23 maart tot en met 16 april 2021
ontvangt u een bevestiging.
nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
23-3-2021
OOW-2021-124
Schengestraat 32 te Goes	het plaatsen van een keetwagen en een dixi van 19 maart tot en met
M-ACT162556.
18 juni 2021
Wilt
u
weten
aan
wie
in
het
afgelopen
jaar
uw
24-3-2021
STP-2021-091
Grote Markt te Goes	een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen,
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Door burgemeester en wethouders
verleendechurro’s,
vergunningen
ontheffingen
appelflappen,
wafels, en
koude
en warme dranken van
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
Burgemeester en wethouders maken
bekend
dat
zij
de
volgende
vergunningen
1 november tot en met 30 november 2021 en ontheffingen hebben
gemeente. Binnen enkele
weken krijgt u dat Noorddijk
oververleend:
25-3-2021
HSD-2021-036
5-7
te Wolphaartsdijk	een ontheffing voor een haan en tien kippen
zicht
(kosteloos)
thuisgestuurd.
25-3-2021
OOW-2021-128
Joannes Antonides
het plaatsen van een hoogwerker
datum te Goes zaaknummer
locatie
omschrijving
			
van der Goeskade
van
24 maart tot en met 24 juni 2021
verzending
Het
is
belangrijk
dat
de
gegevens
in
de
basis26-3-2021
STP-2021-130
Oude Zeedijk te Kattendijke	standplaatsvergunning voor de verkoop van fris- en warme dranken
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
7-11-2016
OOW-2016-403 broodjes,
Raadhuisstraat
7 fris- en warme
hetdranken
plaatsen van een container
wafels etc.,
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
tot 1 november 2017
plichten
die
te
maken
hebben
met
de
basisregis2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat
te
Goes
verlenging tot 12 november 2016
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
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
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
met een besloten feest
op 19 november 2016
datum verzending zaaknummer
locatie
omschrijving
25-3-2021
EVG-2021-025
			
25-3-2021
ONTHCO-2021-0248

plein/grasveld bij de kerk
het houden van een rommelmarkt op 11 september 2021
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
De burgemeester
maakt bekend dat
de volgende
vergunningen
en ontheffingen
heeft
verleend:
Geldeloozepad
5D te Goes	
hethij
organiseren
van
twee of drie hockeydagen
voor
jeugd
onder de 15
jaar op 1 e 2 mei en op 6, 7 en 8 mei 2021

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om

4-11-2016
DHW_O-2016-438
Bleekveld
te Goesvan een bezwaarschrift
ontheffing
schenken
zwak-alcoholeen gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester
en wethouders.
Het indienen
schorst
de werking
van het
houdende dranken
tijdens de Lifebesluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
style markt
op 12
november
2016
Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen,
dat
vereist. Voor
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
evenement.
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn dedit
verleende
vergunningen in te zien.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/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
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen
enbelanghebbende
ontheffingen heeft
geweigerd:
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
datum verzending zaaknummer
locatie voorziening te treffen, indien onverwijlde
omschrijving
dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
25-03-2021
PGV-2021-051
Fluitekruidstraat
te Goes
het parkeren van een bedrijfsvoertuig

Geweigerde vergunningen en ontheffingen

van verleende
vergunningen
Tegen een geweigerde vergunning of ontheffing hebben Inzage
belanghebbenden
binnen
zes weken naen
deontheffingen
dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

