Bekendmakingen Goes
Goes
Bekendmakingen
Informatiepagina
april 2021 2016
Informatiepagina woensdag
woensdag14
9 november
www.goes.nl
www.goes.nl >> In
In de
degemeente
gemeente>>Actueel
Actueel>>Info
InfoGoes
Goes

Stadskantoor
Stadskantoor
M.A.
de Ruijterlaan 2
M.A. de
2
4461
GE Ruijterlaan
Goes
4461 GE Goes
Postadres
Postadres2118
Postbus
Postbus
4460
MC2118
Goes
Goes
T4460
14MC
0113
TE stadskantoor@goes.nl
14 0113
EI www.goes.nl
stadskantoor@goes.nl
I www.goes.nl
Openingstijden Stadskantoor
Openingstijden
Stadskantoor
Ma
t/m wo
08.30 - 17.00 uur
Ma t/m wo
08.30
- 17.00
Donderdag
08.30
- 20.00
uuruur
Donderdag (tijdelijk)08.30
08.30
- 17.00
Vrijdag
- 12.30
uuruur
Vrijdag
08.30 - 12.30 uur
U kunt alleen op afspraak bij de afdeling
U kunt alleen op afspraak bij de afdeling
Publiekszaken terecht. Maak uw afspraak via
Dienstverlening terecht. Maak uw afspraak
www.goes.nl of bel 14 0113.
via www.goes.nl of bel 14 0113.
Calamiteitentel. (0113) 249 770
Calamiteitentel. (0113) 249 770
In noodgevallen buiten
In noodgevallen buiten kantooruren:
kantooruren: 06 5329 8141
06 5329 8141

AgendaGoes
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen
zes weken
na de dag
verzending
Houd
voor actuele
informatie
onzevan
website
(zie
datum) een gemotiveerd bezwaarin
devermelde
gaten, www.goes.nl/gemeenteraad.
schrift
indienen
bij burgemeester
en wethouders.
Kijk
voor
evenementen
en activiteiten
op
Het indienen van een bezwaarschrift schorst
www.goesisgoes.nl.
de werking van het besluit niet. Wel kan een
belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de
voorzieningenrechter
van de Rechtbank ZeelandReserveren
gehandicaptenparkeerplaats
West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus
Burgemeester
en wethouders
hebben
besloten
een
90006, 4800 PA
Breda, verzoeken
een
voorlopige
gehandicaptenparkeerplaats
reserveren spoed,
op het
voorziening te treffen, indienteonverwijlde
kenteken
van
een gebruiker
wonend
Goes in
de
gelet op de
betrokken
belangen,
dat in
vereist.
Voor
buurt
van of aan:
een dergelijk
verzoek is griffierecht verschuldigd.
-

Te Werfstraat 11, ’s Heer Hendrikskinderen

Verstrekken persoonsgegevens

Tegen
dit verkeersbesluit
hebben(de
belanghebbenIn de basisregistratie
personen
officiële
den
binnenvoor
zes weken
na de dagbevolkingsadvan verzending
benaming
de Nederlandse
verkeersbesluit
april 2021) de mogelijkheid
om
ministratie) zijn(7persoonsgegevens
opgenomen
een
bezwaarschrift
te dienen
vangemotiveerd
alle inwoners
van Goes. Hetin
gaat
hierbijbij
om
burgemeester
en wethouders.
Hetgegevens
indienen over
van
zowel uw adresgegevens,
als om
een
bezwaarschrift
schorst
de werking
van het
huwelijk,
nationaliteit,
ouders
en kinderen.
Deze
besluit
niet.
Wel kan
eenautomatisch
belanghebbende
die
gegevens
worden
vaak
verstrekt
bezwaar
heeft gemaakt, de en
voorzieningenrechter
aan overheidsinstellingen
enkele bijzondere
AgendaGoes
van
de Rechtbank Zeeland-West-Brabant,
maatschappelijke
instellingen, voor zoverTeam
dat
Bestuursrecht,
90006,
4800taken.
PA Breda,
noodzakelijk isPostbus
voor hun
wettelijke
Deze
Datum
Activiteit
verzoeken
een
voorlopige
voorziening
treffen,
10 november
Begrotingsraad voor Begroting
instellingen
baseren
beslissingen
vaaktedirect
op
indien
onverwijlde
spoed,verkregen
gelet op de
betrokken
2017 zie voor agenda
de uit de
basisregistratie
informatie.
belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek
www.goes.nl > Bestuur en
is
verschuldigd.
Organisatie > Vergaderschema
Degriffierecht
gegevensverstrekking
voor publiekrechtelijke
15.00 uur
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
Stadskantoor
voorgeschreven. Soms kunnen echter ook anderen
Aanvragen
omgevingsvergunning
14
november
Inloopbijeenkomst voor
verzoeken beschikbare gegevens uit de basisregisbelangstellenden over de
tratie te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouBurgemeester en wethouders
makenaan
bekend
dat zij de volgende
omverzoeken.
een omgevingsvergunwerkzaamheden
de nieuwe
ding van aanvragen
uw gegevens
Het gaat dan
ning hebben ontvangen.
De
publicatie
van
ontvangen
aanvragen
heeft
een
informatief
Bezwaar
aansluiting op de A58
om verstrekking aan verplichte karakter.
derden (zoals
een
maken tegen een aanvraag
is nietuur
mogelijk.
19.30 - 21.00
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
Stadskantoor
adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke
datum
locatievoor
omschrijving
17
november zaaknummer
Wethoudersspreekuur
ledenadministratie
(die in beginsel voor alle
ontvangst
inwoners en ondernemers,
kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt
01-04-2021 OMG-2021-0331
11 te Goes
het plaatsen van
zie www.goes.nl Klokstraat
> Bestuur en
voor de ledenadministratie)
enhandelsreclame
aan vrije derden
02-04-2021 OMG-2021-0333
Kreekslagweg
5
te
Goes
het
verbouwen
vanzoals
een woning
Organisatie > Spreekuur
(niet commerciële instellingen,
sport en
05-04-2021 OMG-2021-0335
het plaatsen
van een tuinberging
18.30 - 19.30 uurVinkenlaan 28 te Goes
muziekverenigingen
of particulieren).
06-04-2021 OMG-2021-0341
het bouwen van een kapschuur
Stadskantoor Oude Rijksweg 45A
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
17
november
Hamerraad en Commissie,
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken
07-04-2021 OMG-2021-0342
Sint Jacobstraat
het plaatsen
vangegevens
drie zonneluifels
zie voor agenda www.goes.nl
> 48 en
om17
aan die instellingen
geen
over
			 Bestuur en Organisatie
te Goes>
u uit de basisregistratie te verstrekken. Hier08-04-2021 OMG-2021-0353
Goes
het bouwen
van een
woning
VergaderschemaMoelmeedt M1-39 tevoor
zijn speciale
formulieren
beschikbaar.
				
metDigiD
een garage
19.30 uur
Deze kunt u via
invullen op www.goes.
09-04-2021 OMG-2021-0354
40 te Goes het plaatsen van eenof
dakkapel
Stadskantoor Van Hogendorplaannl>inwoner>publiekszaken>loket
telefonisch
10-04-2021 OMG-2021-0355 Nieuwe Rijksweg 26
het plaatsen van een overstek en
opvragen bij de afdeling Publiekszaken 14 0113.
			
te ‘s-Heer Arendskerke
het vernieuwen van de dakpannen
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
ontvangt u een bevestiging.
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
Geen collegespreekuur
vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te verVerleende omgevingsvergunningen (regulier)
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
datum
Zaaknummer
locatie
omschrijving
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
verzending
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
1-4-2021
OMG-2021-0056 Grote Markt 26 te Goes	het verbouwen van de begane
plichten die te maken hebben met de basisregisde buurt van of aan:
grond fase I
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem1-4-2021
OMG-2021-0181 Industriestraat 13 te Goes	het bouwen van een overkapping
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
en een berging
6-4-2021
OMG-2021-0143 van Maelstedestraat 19
het verbouwen van een woonhuis
			
te ‘s-Heer Hendrikskinderen
tot een levensloopwoning
7-4-2021
OMG-2021-0300 Bachlaan 98, Strausslaan 4
het vervangen van bestaande
			
en 5 te Goes
erfafscheidingen
9-4-2021
OMG-2021-0151 J.P. Coenstraat 27 te Goes	het plaatsen van een kunststof
kozijn
Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
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Inzage aangevraagde en verleende vergunningen

Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
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nen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
verzending
M-ACT162556.
7-4-2021
STP-2020-223
Oude Zeedijk ter hoogte van
de uitbreiding van de standplaats			
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Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
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van een container tot en met 31 mei
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het plaatsen van een container
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Notestraat 8 te Goes	het plaatsen van een container van
’s Heer Arendskerke
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16 tot en met 23 april 2021
tot 1 november 2017
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verlenging tot 12 november 2016
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inrichten van een bouwplaats tot en
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ontheffing sluitingsuur in verband
met 7 mei 2021
met een besloten feest
8-4-2021
OOW-2021-150
Lange Kerkstraat te Goes	het plaatsen van een container van
op 19 november 2016
6 april tot en met 31 mei 2021
9-4-2021
OOW-2021-153
Ossenhoofdstraat 7 te Goes	het plaatsen van een steiger van 16
Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
april tot en met 14 mei 2021
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag
datum
zaaknummer
omschrijving
van
verzending (zie
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de mogelijkheid om een gemotiveerd
bezwaarschrift in te dienen
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bij
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een evenementenvergunning voor de
Voor
een dergelijk
verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
dit evenement.
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113)
249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
www.goes.nl
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 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 Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

