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■ Donderdag 18 januari, 20.00 uur,
raadsinformatieavond over onder andere
De Entree, Locatie: De Entree,
Hoge Ham 104

Let op!
Heeft u geen smartphone of computer
met internetverbinding? Bel dan naar
de gemeente via 14 0162.
De medewerkers van de gemeente
printen dan uw persoonlijke
Afvalwijzer voor u uit. Deze krijgt u per
post toegestuurd of kunt u afhalen aan
de Centrale Balie in het gemeentehuis.

Hartelijk welkom bij
De Entree
Sinds vrijdag 22 december bent u, met uw vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg van
harte welkom bij De Entree. Deze nieuwe, laagdrempelige toegang tot advies, hulp en ondersteuning in Dongen is te vinden aan de Hoge Ham 104. Loop gerust eens binnen. Ook om alleen een
kijkje te nemen!
Aanleiding
De belangrijkste aanleiding voor deze entree is dat de zorgstructuur in de gemeente Dongen tot nu versnipperd was. Inwoners konden daardoor niet goed de weg richting zorg vinden. De nieuwe toegang is daarom gebaseerd op de behoeften en verantwoordelijkheden van de inwoners en de maatschappelijke organisaties.
Wat willen we bereiken?
Het voornaamste doel is dat De Entree een brede 'toegang' is,
die direct benaderbaar en goed toegankelijk is voor de inwoners van Dongen. Hiermee willen we het volgende bereiken:
- Ondersteuning bieden aan inwoners bij kwesties op alle leefgebieden en deze snel, gericht en in samenhang oppakken
- Een toegankelijke contactgelegenheid bieden, waar inwoners met hun vragen, signalen, zorgen en ideeën terecht
kunnen en waar ze antwoorden krijgen op hun vragen
- Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van inwoners
- Meedoen van inwoners in de maatschappij
- Samenhang en onderlinge hulp in buurt of wijk bevorderen
Waar?
De Entree is gevestigd op de begane grond van Hoge Ham
104 (tegenover de Rabobank). Er heerst een warme, huiselijke
sfeer. Het is een plek waar iedere inwoner met een
(hulp)vraag op het gebied van werk, inkomen en zorg welkom is. Iedereen kan gewoon binnen lopen, zonder daarbij

een drempel te ervaren. De ingang vindt u aan Hoge Ham
104. Uiteraard is De Entree goed toegankelijk voor minder validen. Parkeren kan aan de achterzijde van het pand. Via de
achterkant is tevens de minder validen ingang bereikbaar.
Hoe werkt het?
U loopt binnen bij De Entree. Dit kan zonder afspraak. U
wordt door een gastvrouw ontvangen. U kunt uw vraag stellen en dan wordt er direct gekeken of er iemand beschikbaar
is die u te woord kan staan. Ondertussen krijgt u een kopje
koffie of thee aangeboden en u kunt even plaatsnemen in
een van de zitjes, of aan de grote tafel in de 'huiskamer' van
De Entree. Zodra een van onze vaste ‘De Entree’ medewerkers
beschikbaar is, gaat u met hem/haar in gesprek om uw vraag
te bespreken.
Meer informatie
De Entree heeft een eigen website met daarop meer informatie: https://entree.dongen.nl
Telefonisch is De Entree bereikbaar via telefoonnr 14 0162.

Groot onderhoud
houten bruggen
rondom Kerkebos

Check je WOZ-gegevens
tot en met 14 januari 2018

Vanaf begin volgend jaar wordt aan alle houten
bruggen in en nabij het Kerkebos in 's Gravenmoer
groot onderhoud gepleegd. In de afgelopen maanden
zijn bij de bruggen diverse mankementen zichtbaar
geworden. Plaatselijke reparaties zijn niet voldoende.
Bij alle bruggen worden de leuningen en de
dekplanken vervangen. Ook worden de stalen dragende liggers opnieuw geconserveerd. Hierdoor
kunnen de bruggen weer 30 jaar mee. Medio januari
2018 worden de eerste drie bruggen aangepakt. Dit
zijn de bruggen die toegang geven tot de Hoefslag,
Kerkdijk en Stevenshof. In 2019 worden de drie
bruggen in het Kerkebos aangepakt. De werkzaamheden aan deze drie bruggen worden gelijktijdig
uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn de bruggen
niet toegankelijk.

Dit jaar kunnen w oningeigenaren op w w w.bw brabant.nl de WOZ-gegevens van hun w oning bekijken,
controleren en zélf w ijzigen of aanv ullen. De WOZw aarde s taat op het jaarlijkse aans lagbiljet en is de
bas is v oor v erschillende belastingen. Het is daarom
zeer belangrijk dat de WOZ-w aarde op juis te gegev ens is gebaseerd. De Belas tings am enw erking Wes tBrabant (BWB) s telt deze w aarde jaarlijks vast van alle w oningen in de gem eenten (ook Dongen) w aarv oor zij w erken. Woningeigenaren in dit gebied hebben daar nu echter zelf ook invloed op. De door de
w oningeigenaren v oorgestelde w ijzigingen en aanv ullingen w orden na invoering door de m edew erkers
v an de BWB onderzocht. De WOZ-gegev ens kunnen
tot en m et 14 januari 2018 gecontroleerd en eventueel aangepas t w orden.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Samen beheren
De BWB beheert de administratieve gegevens over woningen, maar de woningeigenaar heeft zelf vaak het beste
beeld van de actuele omstandigheden van de woning. Met
de interactieve voormelding op www.bwbrabant.nl zijn woningeigenaren nu in de gelegenheid om die gegevens digitaal te controleren en te wijzigen. Dat kan voor woningen
in de gemeenten Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht
en Zundert. Met deze controle verbeteren de gegevens van
de BWB, waardoor er een nog nauwkeurigere berekening
van de WOZ-waarde uitgevoerd kan worden. De wijzigingen of aanvullingen kunnen gevolgen hebben voor het
vaststellen van de WOZ-waarde in 2018. Jaarlijks stelt de

BWB de waarde vast van alle woningen in de gemeenten
waarvoor zij werken. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
Controleren gegevens
Sinds half december 2017 is het voor woningeigenaren in
de genoemde gemeenten mogelijk om de voorlopige WOZwaarde in te zien en het daarbij horende OZB-tarief. Omdat
het OZB-tarief jaarlijks aan het einde van het jaar wordt
vastgesteld door de gemeenteraden, kan het OZB-bedrag
nog niet definitief aangegeven worden in deze voormelding. Bij de berekening is het tarief voor 2017 gebruikt. De
woningeigenaren kunnen tot en met 14 januari 2018 op
www.bwbrabant.nl deze gegevens controleren en eventueel
wijzigen of aanvullen. Via de knop ‘Mijn WOZ-voormelding’
en het aanmeldingsscherm van DigiD is er gemakkelijk toegang tot ‘Mijn WOZ’, waar de gegevens van de woning
staan.
Controle wijzigingen
Na controle door de woningeigenaar zijn er twee mogelijkheden: de eigenaar is akkoord met de gegevens of geeft
wijzigingen door. In beide gevallen wordt dit doorgegeven
aan de BWB. De BWB onderzoekt en controleert uiteraard
de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen. In 2018 ontvangen de woningeneigenaren vervolgens het aanslagbiljet
met daarop de definitieve WOZ-waarde en het definitieve
OZB-bedrag. Niet elke woning is nu al voorzien van een
voorlopige waarde; ongeveer 10% per gemeente heeft deze waarde nog niet.

Hoe maken we het verschil voor jongeren in de jeugdhulp?
Hoe kunnen w e de kom ende jaren voor onze jongeren
het vers chil m aken in de jeugdhulp? In de nieuw e
Koers 'S am en m et de Jeugd' staan de am bities v an
onze regio v oor de jaren 2018 en verder. Daarin s tellen w e niet de s ys teem w ereld, m aar juist het dagelijks e lev en van het kind centraal. De koers is op een v ernieuw ende m anier gem aakt: niet v anachter het bureau m aar in ges prek m et m eer dan 100 m ens en die
in hun leven, privé of w erk, te m aken hebben m et
een v orm v an jeugdhulp. Kinderen, ouders, profes sionals, erv aringsdes kunigen. Want daar gebeurt het: in
het dagelijks e leven in de gezinnen, op de w erkv loer.
“Dat er écht naar mij geluisterd wordt. Zonder te oordelen.
Er wordt niet alleen gekeken naar mijn problemen, maar er
wordt juist gekeken naar mijn dromen en talenten. Ik voel
me serieus genomen.”
“Met een professional over jezelf praten kan best zwaar,
spannend of verdrietig zijn. Het helpt om het gesprek te
voeren op de lievelingsplek van een kind, bijvoorbeeld een
speeltuin.”
“Dat ik als professional de ruimte krijg om te doen wat nodig is. Protocollen en regels zijn hierin geen belemmering.

Het kind, de ouders en de omgeving zijn voor mij gelijkwaardige partners. Ik probeer zoveel mogelijk de taal van
het kind te spreken.”
Deze citaten zijn afkomstig van jongeren en zorgprofessionals die hebben meegedacht met de nieuwe Koers ‘Samen
met de Jeugd Hart van Brabant’. We hebben er bewust voor
gekozen om er geen omvangrijk beleidsstuk van te maken,
maar om samen met anderen thema's te formuleren waar
we met elkaar echt het verschil willen en moeten maken.
We bouwen voort op de fundamenten die al zijn gelegd en
we markeren het punt waarop we het ook écht anders gaan
doen. Dit is de beweging die we de komende jaren met elkaar willen maken. Een beweging waarin de leefwereld en
niet de systeemwereld ons handelen bepaalt.
Ambitie
Onze ambitie is dat kinderen veilig, gezond en gelukkig opgroeien in de regio Hart van Brabant. We zetten ons in voor
optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren,
zodat zij hun dromen kunnen waarmaken en het beste in
zichzelf naar boven halen door hun talenten te ontplooien.
We doen wat nodig is voor het kind. De vorm volgt inhoud
en niet andersom. Bij alles wat we doen stellen we ons de
vraag "Wordt het kind hier gelukkiger van?” Uit de serie

gesprekken zijn vijf thema's benoemd, waarop we de komende tijd echt het verschil willen en moeten maken:
• Het kind écht zien - met zijn eigen verhaal, droom en talenten
• Aandacht hebben - voor de context van het kind
• In verbinding werken - met elkaar doen wat het kind nodig heeft
• Erbij zijn - in het gewone leven van het kind werken
• Veiligheid voorop - voor kinderen, ouders én professionals
Invulling ambitie
Een even inspirerende, als ambitieuze ambitie. De richting is
duidelijk, maar nu is het tijd voor de invulling. En dat kunnen we alleen samen doen. Niet door te veel te praten of
dikke beleidsstukken te maken, maar vooral door te gaan
doen. En daarvan te leren. Als eerste stap willen we de ambities concretiseren in een gezamenlijke uitvoeringsagenda.
Deze uitvoeringsagenda wil de regio Hart van Brabant opnieuw graag samen met de eerder genoemde betrokkenen
gaan maken waarbij we aansluiting zoeken bij de goede
dingen die al in gang zijn gezet.
Link naar de koers: https://indd.adobe.com/view/50cbca607a20-453e-ab5b-bcbe02cc06ea.

Activiteiten op 17 en 18 januari 2018

De week van de
Nieuwe Dongenaren
Geboren en getogen in Dongen, terug v an w eg gew ees t of pas sinds kort in Dongen? Iedereen w il zich
thuis voelen. Zo is het ook belangrijk dat statushouders zich thuis v oelen in Dongen en opgenom en w orden in de gem eens chap. Uit het hele land hoor je geluiden dat het lastig is om dit te bew erks tellingen
v oor v eel gem eenten. Maar in Dongen Doen We Dingen S am en! Vandaar dat de w eek v an de Nieuw e
Dongenaren georganiseerd w ordt. In deze w eek w illen w e de s tatus houders op zov eel m ogelijke m anieren in contact brengen m et Dongenaren. Het doel v an
deze w eek is m eerledig:
• Statushouders in contact brengen met dorpsgenoten
• Dorpsgenoten laten kennismaken met de statushouders
• Nadruk op contact met werkgevers zodat de statushouders aan het werk gaan in Dongen
• Zorgen dat de nieuwe Dongenaren echt in de gemeenschap worden opgenomen
• Laten zien dat in Dongen iedereen zich thuisvoelt!
Onderling contact
De gemeente vindt het belangrijk dat de statushouders
meedoen in de Nederlandse, en dus ook Dongense, samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal is daarbij belangrijk, maar ook contact met Nederlanders. Daarom wonen de statushouders participatie bijeenkomsten bij en
gaan ze naar school om de Nederlandse taal machtig te

worden. Maar daarnaast wil de gemeente graag dat de statushouders kennismaken met wat Dongen te bieden heeft
op het gebied van vrije tijd en ontspanning maar ook op
het gebied van mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het
vinden van werk.
De Week van de Nieuwe Dongenaren
Daarom presenteert de gemeente Dongen: 'De week van de
Nieuwe Dongenaren'. Deze week worden er de volgende
activiteiten georganiseerd:
•

•

Rondleidingen bij w erkgevers
Datum: Woensdag 17 januari én donderdag 18 januari
Vertrek locatie: gemeentehuis
Met de bus bezoeken we verschillende werkgevers in de
regio, waar diverse rondleidingen zullen plaatsvinden.
Integratie diner
Datum: Woensdag 17 januari
Tijd: 19.00 uur (inloop 18.30 uur)
Locatie: gemeentehuis
Kennismaken met Nederlandse werkgevers onder het
genot van Nederlandse, Syrische, Eritrese en Somalische
gerechten, bereid door de 'Leerloods aan tafel'. Bij het
diner zijn ook de Burgemeester Marina Starmans, Wethouder Piet Panis en gemeentesecretaris Henk van Noort
aanwezig.

Winnende lotnummers actie
vuurwerkafval
Heb jij op 1 januari je straat schoongeveegd? Wie weet
wordt jouw inzet beloond met een mooie prijs. De winnende lotnummers van de actie rondom vuurwerkafval
zijn bekend!
iPad
De Apple iPad Air is gewonnen door lotnummer 586.
Ben jij de gelukkige bezitter van dit lootje? Stuur een
mail naar communicatie@dongen.nl. Vermeld hierin je
naam en voeg een foto van jouw lootje als bijlage toe.
Wij maken vervolgens graag een afspraak voor de overhandiging van de tablet.
Cadeaubonnen
Onderstaande lotnummers hebben een cadeaubon ter
waarde van € 25,- gewonnen. Staat jouw lotnummer
hier tussen? Je kunt je cadeaubon op het gemeentehuis
komen ophalen. Dit kan tot 1 februari 2018. Een afspraak maken is niet nodig. Let op: neem je lootje als
bewijs mee.
447 - 460 - 482 - 499 - 508 - 514 - 523 540 - 563 - 571.
Bedankt!
Bij deze willen we iedereen bedanken die ervoor heeft
gezorgd dat de straten er weer schoon en opgeruimd
uit zien. Er zijn meer dan 200 zakken met vuurwerkafval
ingeleverd!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de
gemeente Dongen? Volg de gemeente Dongen op:

Dhr. Broeders (links) en dhr. Wijnen (rechts) uit Dongen werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau vanwege hun vele
jaren trouwe dienst bij de vrijwillige brandweer. Ze ontvingen de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester
Marina Starmans. Foto Jan Stads/Pix4Profs.

- Twitter via @Gemeente_Dongen.
Ruim 3.150 belangstellenden gingen u al voor.
- Zie ook onze Facebook pagina @gemeentedongen.
Ruim 2.700 likes heeft deze pagina al!
- Zie ook instagram @verrassend_dongen.
Deze pagina heeft 280 volgers.
- Zie ook Linkedin @Gemeente Dongen.
1.500 volgers heeft deze pagina al!

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
Dongen en omgeving. We kunnen de politie
een handje helpen door, in onze eigen omgeving, oren en ogen open te houden en verdachte situaties direct te melden bij de politie via telefoonnummer 112. Enkele tips hier
bij:
- noteer het kenteken van het voertuig
- leg het signalement van verdachte personen vast
- ben alert bij glasgerinkel (veel inbraken in
Dongen hebben plaats gevonden dmv het
breken van ramen/glas)
Wees alert!
Helaas zijn er de afgelopen twee weken

meerdere woninginbraken in De Biezen geweest en verschillende autoinbraken in Oud

Gev onden voorw erpen
Bij de gemeente Dongen zijn de volgende

voorwerpen als
gevonden aangegeven: diverse fietsen, diverse sleutels, ring,
GSM, zonnebril,
teletaster, kentekenplaat, armband, ketting,
oorbellen, portemonnee, knuffeltje, bankpasje, helm, huistelefoon. Neem, voor meer
informatie, contact op met de gemeente via
telefoonnummer 140162 of kom langs bij het
gemeentehuis.

Bekendmakingen Burgemeester en Wethouders
Op deze en de volgende pagina vindt u informatie
over aangevraagde en verleende vergunningen en
besluiten over o.a. milieubeheer en bouwaanvragen.
De vergunningen en besluiten kunnen invloed hebben op de situatie in uw straat of buurt. Ook kan een
vergunning of besluit betrekking hebben op de aanleg of afsluiting van een weg. Soms kunt u tegen de
voorgenomen activiteit bezwaar aantekenen. Hoe dat
werkt, staat bij het betreffende onderdeel. Ook staat
vermeld waar u terecht kunt met vragen.

■

BOUWEN EN WONEN

De onderstaande lijst bevat de omgevingsvergunningsaanvragen en
verleende vergunningen alsmede alle meldingen van en verzoeken
om ontheffing APV en aanvragen vergunning APV. Bezwaar of
beroep indienen tegen de hierin genoemde activiteiten is pas mogelijk nadat een vergunning is verleend.
Binnengekom en aanv ragen om gevings vergunning m et datum
aanvraag ontvangs t: 24-11-2017 t/m 8-12-2017
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
Bouwen

zaaknummer. Kunt u niet digitaal reageren,dan kunt u uw reactie ook
per post toesturen aan de gemeente, Postbus 10153, 5100 GE Dongen.
Uw bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na de dag
waarop het besluit aan de aanvrager van de vergunning is verzonden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een
besluit niet op. Daarom kunt u, wanneer u direct in uw belang getroffen bent, tevens een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland
- West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

■

Werkzaamheden in de
openbare ruimte
De gemeente Dongen is verantwoordelijk voor de openbare
ruimte, zoals pleinen, straten en parken. Deze plekken moeten
veilig en netjes zijn, omdat iedereen ze gebruikt. Soms zijn er
werkzaamheden in de buitenruimte nodig. Denk bijvoorbeeld
aan het vervangen van de riolering, het snoeien van bomen of
het vernieuwen van de openbare verlichting. In deze rubriek
leest u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Centrale balie van de
gemeente Dongen, telefoon 14 0162 of stuur een e-mail naar
info@dongen.nl. Kijk voor meer uitgebreide informatie over
(weg)werkzaamheden ook op www.dongen.nl.

BEKENDMAKING

Bes luit Jeugdhulp 2018
Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat het college van B&W op 19 december 2017 het “Besluit jeugdwet gemeente
Dongen 2018” hebben vastgesteld.
Het besluit regelt de tarieven die we hanteren voor de uitvoering van
de aan ons opgedragen gemeentelijke taken in het kader van de
Jeugdwet.
Het Besluit is vanaf begin februari 2018 te raadplegen via
www.overheid.nl.
Het Besluit treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari
2018.
Voor informatie over het bovenstaande besluit kunnen belangstellenden desgewenst contact opnemen met mevrouw I. Groot-Kolsteren,
telefoonnummer 14 0162

Mgr. S chaepm anlaan parallelw eg
Vervangen openbare verlichting
In uitvoering: januari
Berlages traat
Vervangen openbare verlichting
In uitvoering: januari

Dongen, 11 januari 2018

Binnengekom en aanv ragen om gevings vergunning m et datum
aanvraag ontvangs t: 20-12-2017 t/m 5-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
aanpassen van de voorgevel
04-01-2018
00045937
Eindsestraat 137
hal 9 en plaatsen van een Chiller
uitbreiden van de woning
04-01-2018
00045898
Geer 4
00045760
bouwen van een woning
30-12-2017
Haanse Hoef 1A
00045422
aanleg vergunning
21-12-2017
Hoofdstraat 37
bouwen van een woning
21-12-2017
00045415
Kerkstraat 48
Kappen tamme kastanje
29-12-2017
00045737
Nachtegaallaan 1
het maken van een in/uitrit
02-01-2018
00045817
Sportlaan 9

Maris s traat
Onderhoud trottoirsIn uitvoering
In uitvoering: week 2-3

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

S chools ticht - Ham s es ticht - Veenbies
Aanleg trottoir en parkeerplaatsen
In uitvoering: week 2 - 9

Binnengekom en verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere
w etten m et datum ontvangs t: 20-12-2017 t/m 5-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
Melding kleinschalige carnavals27-12-2017
00045598
Veld 40
optocht d.d. 09-02-2018 diverse
straten Dongen
00045929
verleninging sluitingstijd
4-1-2018
D. Batenburgstr 2B 27-1-2018 tot 2.00 uur

Binnengekom en aanv ragen Vergunning APV en Bijzondere
w etten m et datum ontvangs t: 20-12-2017 t/m 5-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
00045597
aanvraag speelautomaat 2018
27-12-2017
Hoofdstraat 91
00045864
aanvraag kermis - Wilhelmina3-1-2018
Wilhelminaplein
plein - 06-07 t/m 10-07-2018
00045894
PvdA Aanvraag plaatsen tent
4-1-2018
Looiersplein
en springkussen Looiersplein
d.d. 10-03-2018

Verleende vergunningen m et datum bes luit:
20-12-2017 t/m 5-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum
Globale locatie
00045062
het plaatsen van een erfVaartweg 31
afscheiding en poort
00042593
het bouwen van een
Stoomberg 26 t/m 42 Appartementengebouw
00041666
het verbeteren van de inrit
Fazantenweg
van Pukkemuk gelegen op
het perceel aan de Fazantenweg
00042918
aanlegvergunning voor
Hoge Ham 124-126 verharding
00038254
aanvragen vergunning dagOude Baan 88
verblijf aan meer dan 10
personen jonger dan 12 jaar.
00044404
het bouwen van een
Doelstraat 1
afscheidingswand

v erzonden
21-12-2017
21-12-2017
21-12-2017

21-12-2017
22-12-2017

4-1-2018

Meldingen m et datum regis tratie m elding (datum bes luit):
20-12-2017 t/m 5-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum regis tratie
Globale locatie
m elding
00045555
het verwijderen van asbest23-12-2017
Julianastraat 145
houdende platen van de schuur

Alle vergunningen kunt u vanaf heden inzien - na het maken van een
afspraak via www.dongen.nl - bij de balie Bouwen en Milieu.
Wanneer u vindt dat de activiteiten waarvoor een vergunning is afgegeven, in strijd zijn met uw belangen, dan kunt u hiertegen bezwaar
maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dongen via info@dongen.nl onder vermelding van het

Wij wensen u een goed 2018
COLOFON
De Informatiekrant van de gemeente Dongen
wordt om de twee weken huis-aan-huis verspreid in Dongen. Deze uitgave wordt niet
aangemerkt als ongeadresseerd reclamedrukwerk en mag daarom ook bezorgd worden op
adressen met anti-drukwerkstickers.
Redactie: Communicatie gemeente Dongen
Basisontwerp: Kees Wagenaars, Breda
Fotografie: gemeente Dongen en Jan Stads
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Openings tijden Milieus traat
Dinsdag tot en met vrijdag: van 10.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur
Zaterdag: van 09.00 tot 16.00 uur

Open, alleen op afspraak
Maandag tot en met donderdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 tot 17.00 uur
17.00 tot 19.00 uur
08.30 tot 12.30 uur

Het Klant Contact Centrum van de gemeente Dongen is
alleen op afspraak geopend.
Een afspraak maken kan:
-

via www.dongen.nl

-

via telefoonnummer 14 0162

-

aan de Centrale balie in het gemeentehuis.

