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datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
opvragen bij de
afdeling Publiekszaken 14 0113.
ontvangst
Voor evenementen zie www.goesisgoes.nl
Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt
12-04-2021 OMG-2021-0359 Da Vinciplein 1 te Goes	het handelen in strijd met de regels
ontvangt u een bevestiging.
ruimtelijke ordening voor het realiGeen collegespreekuur
seren van een snel-test-straat
op donderdag 10 november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
12-04-2021 OMG-2021-0363 Noordhoeklaan 90 te Goes	het vervangen van kozijnen met een
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
Het collegespreekuur van 10 november komt in
gewijzigde kozijnindeling
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
verband met behandeling van de begroting te ver12-04-2021 OMG-2021-0364 Rossinipad 15 te Goes	het plaatsen van een transparante
gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende spreekuur is donderdag
en wegschuifbare balkonbeglazing
zicht (kosteloos) thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
13-04-2021

OMG-2021-0370

Leliestraat 24 te Goes	het verbouwen van een
bedrijfsloods tot een woning
Het is belangrijk dat de gegevens in de basisGehandicaptenparkeerplaats
13-04-2021 OMG-2021-0371 Noordweegseweg 19
het bouwen van een tijdelijke
registratie juist en actueel zijn. Twijfelt u of uw
Burgemeester en wethouders hebben besloten een
			
te ‘s-Heer Arendskerke
woning
gegevens kloppen? Neem dan contact op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
14-04-2021 OMG-2021-0377 Marshallstraat 20 te Goes
het vernieuwen van de kozijnen
de afdeling Publiekszaken. Over uw rechten en
kenteken van een gebruiker wonende te Goes in
15-04-2021 OMG-2021-0381 Louise de Colignylaan 9 te Goes	het vernieuwen van een kozijn en
plichten die te maken hebben met de basisregisde buurt van of aan:
het verven van de gevel
tratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat 86 d.d (1 novem16-04-2021 OMG-2021-0385 Hoofdstraat te Wolphaartsdijk het bouwen van een woning
opvragen bij de afdeling Publiekszaken.
ber 2016)
16-04-2021 OMG-2021-0386 Statenhof 1 te Goes
het plaatsen van een overkapping
16-04-2021 OMG-2021-0388 Veerweg 16 te Wolphaartsdijk	het wijzigen van het bestemmingsplan van een bedrijfsruimte naar
een woonruimte
16-04-2021 OMG-2021-0387 Pearyweg 11 te Goes
het wijzigen van handelsreclame
19-04-2021 OMG-2021-0391 Geertesplein 21A te Kloetinge	het wijzigen van een openbare
ruimte naar een woonruimte
19-04-2021 OMG-2021-0390 Reijmersweg 11 (voorlopig)
het bouwen van een landgoed
			
te Kattendijke
Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verlenging beslistermijnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer
Locatie
omschrijving
				

nieuwe uiterste
beslisdatum

OMG-2020-0863 Nansenbaan V694 te Goes het bouwen van een bedrijfspand
OMG-2020-0795 Torenring 6-8
het verbouwen van een
		
te ‘s-Heer Arendskerke
bedrijfspand tot zes appartementen

29 mei 2021
31 mei 2021

Omgevingsvergunningen
Verleende
omgevingsvergunningen (regulier)
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceBurgemeester
enomgevingsvergunningen
wethouders maken bekend
dat zij
de volgende aanvragen om een omgevingsvergundure
de volgende
hebben
verleend:
ning hebben ontvangen:
datum
Zaaknummer
locatie
datum
zaaknummer
locatie
verzending
ontvangst OMG-2020-1051 Oude Rijksweg 118
13-4-2021
			
‘s-Heer Arendskerke
31-10-2016 OMG-2016-0610 teKarrelanden
te Goes

omschrijving
omschrijving

het vervangen van dakpannen door
een
dakvan een vrijstaande
het rieten
bouwen
14-4-2021
OMG-2021-0146 Wijngaardstraat 51, 51A
het
verbouwen van een kantoor
woning
			
en met
51F te Goes
tot
appartementen
01-11-2016 OMG-2016-0619 tot
Oude
Boomgaard
5
hetzes
brandveilig
gebruik van
14-4-2021
OMG-2021-0207 Westsingel
22 te Goes
het
verbouwen
een woning
te Kloetinge
gebouw
40 na van
herinrichting
14-4-2021
Dieplaan
95 te Goes
het
04-11-2016 OMG-2021-0233
OMG-2016-0622 Goese
Proeftuin
7 te Wilhelminadorp
hetplaatsen
bouwen van
van een
een steiger
overkapping aan
14-4-2021
OMG-2021-0169 Kapelseweg 25 te Kloetinge
het
plaatsen van een speeltoestel
de schuur
14-4-2021
Kraaijertsedijk
het
schuur
04-11-2016 OMG-2021-0317
OMG-2016-0621 Oude
Scottweg
12 te Goes2
hetvervangen
vervangenvan
vaneen
bestaande
			
te ‘s-Heer Arendskerke
reclame
15-4-2021
OMG-2021-0176 Van Heenvlietstraat 10
het aanleggen van een oprit
			
te Kattendijke
De publicatie van ontvangen aanvragen
heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
16-4-2021
OMG-2021-0290
Oostmolenweg 19 te Kloetinge het bouwen van een schuur
bezwaar worden
gemaakt.
Tegen
een verleende
vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
Verleende
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(zie
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de mogelijkheid
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bezwaarschrift
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Burgemeester
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dat zij na toepassing
van de in
reguliere
voorbereidingsproceen
wethouders.
Hetomgevingsvergunningen
indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan
dure
de volgende
hebben verleend:
een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank ZeelandWest-Brabant,
Team
Bestuursrecht, Postbus
een voorlopige voorziedatum
zaaknummer
locatie 90006, 4800 PA Breda, verzoeken
omschrijving
ning
te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk
verzending
verzoek
is griffierecht
verschuldigd. Noorddijk 20
31-10-2016
OMG-2016-0529
het realiseren van een verbouwing
te Wolphaartsdijk
en uitbreiding van de woning
31-10-2016 OMG-2016-0560 Klein Frankrijk 7A te Goes
het wijzigen van de gevels van
bestaand bedrijfspand
Meldingen
op basis
van artikel 8.40
Wet milieubeheer
31-10-2016
OMG-2016-0508
Stationsplein
1 te Goes
het vervangen van het
perronmeubilair
Burgemeester
wethouders maken van
bekend
dat zij de volgende
meldingen
op grond
het Besluiteiken
4-11-2016 enOMG-2016-0537
Dusseldorpstraat
te Goes
het rooien
van 4van
waardevolle
algemene
regels OMG-2016-0540
voor inrichtingen milieubeheer
hebben
ontvangen:
4-11-2016
Duvensteijn14
en 14A
te Goes het bouwen van een 2^1 kapwoning

datum
zaaknummer
locatiebelanghebbenden binnenomschrijving
Tegen een verleende
vergunning kunnen
zes weken na de dag van verzending
ontvangst
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
12-04-2021
M-ACT210241
Cookweg
te Goes	
starten
vaneen
het belanghebbende
lassen van klein
indienen van een
bezwaarschrift schorst
de 16
werking
van het besluithet
niet.
Wel kan
metaalwerk
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
12-04-2021
Kwistenburg
omstreken
het activiteitenbesluit
voor indien
Bestuursrecht,M-ACT210244
Postbus 90006, 4800
PA Breda,en
verzoeken
een voorlopige
voorziening te treffen,
			
te
Wolphaartsdijk
de
opslag
van
200
m3
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoekchampost
is griffierecht
18-04-2021
Livingstoneweg 46 te Goes
het starten van een bedrijf
verschuldigd. M-ACT210134
De
publicatie
van ontvangen
meldingenvergunningen
heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een
Inzage
aangevraagde
en verleende
melding
is
niet
mogelijk.
Neem
voor
vragen
of opmerkingen
over ingediende
meldingen
contact
op met
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen
en Handhaving,
telefoonnummer
(0113)
249 700,
kunt
de
Regionale
Uitvoeringsdienst
Zeeland via het
telefoonnummer (0115) 745 100 of via
u de
aanvragen
en verleende vergunningen
inzien.
info@rud-zeeland.nl.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
& Zn. voor de locatie gelegen aan Klein Frankrijk 31 in Goes. Het betreft een melding voor het realiseren
Reserveren
gehandicaptenparkeerplaatsen
van een onbemand tankstation. Indien daaraan behoefte bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer +31 (0)6 51204428. De melding is geregistreerd onder nummer
Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
M-ACT162556.
kenteken van een gebruiker wonend te Goes in de buurt van of aan:

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

- Zuidvlietstraat 97, Goes (14 april);
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
- Oostsingel 86, (19 april).
verleend:
Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verkeersbesluit (zie bovenstaande datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te
verzending
dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
7-11-2016
OOW-2016-403
Raadhuisstraat 7
het plaatsen van een container
besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
’s Heer Arendskerke
van 1 november 2016
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
tot 1 november 2017
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
voor het plaatsen van een schaftkeet
4-11-2016
AFW-2016-429
Grote Kade 34 te Goes
ontheffing sluitingsuur in verband
met een besloten feest
op 19 november 2016

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
verleend:

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
verzending
4-11-2016 OOW-2021-156
DHW_O-2016-438 Oostwal
Bleekveld
te en
Goes
ontheffing
zwak-alcohol12-4-2021
2 tot
met 30 te Goes	het
plaatsenschenken
van een hoogwerker
houdende
tijdens de Life				
op
15 en 16dranken
april 2021
style
markt op
november
13-4-2021
OOW-2021-158
Koninginneweg 38 te Goes	het
plaatsen
van12
vier
pallets 2016
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een10
evenementenvergunning
van
tot en met 15 april 2021voor de
Kerst
Sing-invan
op een
24 december
2016,
14-4-2021
OOW-2021-160
Voorstad 45 te Goes	het
plaatsen
kraan
de16
Keizersdijk
is afgesloten tijdens
op
april 2021
dit plaatsen
evenement.
16-4-2021
OOW-2021-155
Koningstraat 8 te Goes	het
van een container
op 23 april 2021
Tegen een verleende
vergunning ofKlokstraat
ontheffing21
kunnen
binnenvan
zeseen
weken
na de dag
16-4-2021
OOW-2021-163
te Goesbelanghebbenden
het plaatsen
hoogwerker
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift
de22
burgemeester/bur				
vanindienen
19 tot enbij
met
april 2021
gemeester en wethouders
. Het indienen
van een bezwaarschrift
de werking
van hoogwerker
het besluit niet.
16-4-2021
OOW-2021-165
Turfkade/Kleine
Kade te Goes schorst
het plaatsen
van een
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter
				
op 21 april 2021van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team Bestuursrecht,
Postbus
verzoeken
voorlopige
16-4-2021
OOW-2021-162
Nieuwstraat
14 01 90006,
te Goes 4800 PA
hetBreda,
plaatsen
van een een
steiger
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen,
dat23
vereist.
Voor een
				
van 19
tot en met
april 2021
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
www.goes.nl

Bekendmakingen Goes
Informatiepagina woensdag 21 april 2021
www.goes.nl > In de gemeente > Actueel > Info Goes

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen
De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

15-4-2021

datum
verzending

15-4-2021

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-4-2021
EXH-2016-194
Gasthuisstraat 22 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatie				vergunning horecabedrijf
				lunchcafé / brasserie De Bult
tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2018-639
Grote Markt 32 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf 32
Eten & Drinken tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2018-635
Grote Markt 4 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf café De
Snor tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2018-666
Grote Markt 20 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf De Pompe
tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2020-447
Grote Markt 6A te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Lunchroom Marktzicht tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2019-119
Grote Markt 26-28 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Jersey
tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2020-274
Keizersdijk 34 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf De
Steenen Brug tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2020-285
Grote Markt 22 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Al Mercato
tot 1 oktober 2021
15-4-2021
EXH-2020-275
Grote Markt 8 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Snackbar
Grote Markt tot 1 oktober 2021

15-4-2021

15-4-2021

15-4-2021

16-4-2021

16-4-2021

EXH-2018-640

Grote Markt 36 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Snackbar
Andy tot 1 oktober 2021
EXH-2016-282
Sint Jacobstraat 48 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Eric’s Bar
La Strada tot 1 oktober 2021
EXH-2018-642
Grote Markt 38 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf De
Landbouw tot 1 oktober 2021
EXH-2018-649
Grote Markt 30 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf café
Nationaal tot 1 oktober 2021
EXH-2020-049
Grote Markt 2 te Goes	tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf Vini
tot 1 oktober 2021
DHW_V-2018-658 Dam 1C te Goes	actualiseren van drank- en horecavergunning Lunchroom De Dam,
uitbreiding van het terras
EXH-2018-655
Dam 1C te Goes	actualiseren van exploitatievergunning Lunchroom De Dam,
uitbreiding van het terras

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 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 Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail
vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

www.goes.nl

