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AGENDA
■ Zaterdag 16 juni, Woonbeurs Dongen
Woont, tussen 11.00 uur en 14.00 uur, in
aula Cambreur College.

Mijnafvalwijzer.nl
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.

Het parkpodium krijgt een plek achter de terrassen van De Cammeleur en Brasserie Winkk.
De aanwezige struiken worden verwijderd. Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Park Vredeoord krijgt
optreedlocatie in het najaar
Park Vredeoord in Dongen krijgt in het najaar een vaste optreedlocatie voor kleinschalige optredens. De optreedlocatie, voorzien van een verwijderbare overkapping, komt achter de terrassen
van De Cammeleur en Brasserie Winkk. Er is een programmacommissie samengesteld voor het organiseren van zo'n 10 tot 15 activiteiten per jaar.
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2017 nam de gemeenteraad een motie aan die het belang van een optreedlocatie in het park benadrukt. Het afgelopen jaar is
met een werkgroep bedacht hoe de optreedlocatie het
best tot zijn recht zou komen. Vertegenwoordigers van
culturele organisaties en Stichting Parkplezier, die zich al
langere tijd sterk maakt voor een podium in het park,
hebben uitgangspunten opgesteld voor de verschijningsvorm en de activiteiten die hier kunnen worden georganiseerd.

Functie
De optreedlocatie is bedoeld voor kleinschalige optredens
variërend van voordrachten en lezingen, toneel en cabaret
tot muziekuitvoeringen. Het moet een plek worden waar
mensen samen komen, ontspannen en inspiratie op doen.
Een locatie waar talenten en organisaties zich kunnen presenteren aan bezoekers van het park of de aangrenzende
terrassen. Daarmee levert de optreedlocatie een bijdrage
aan de ambitie om van park Vredeoord een aantrekkelijke
ontmoetingsplaats te maken.

Locatie en vorm
Bij het zoeken naar een geschikte locatie is gekeken hoe
de optreedlocatie het park en de omgeving kan verbinden
en bewoners en bezoekers kan uitnodigen tot genieten
en beleven. Er is een centrale plek gevonden, zichtbaar
vanuit De Cammeleur, het entreegebied aan de Hoge
Ham, het terras van Winkk en het park.
Om de naastgelegen oude Amerikaanse eik te behouden,
wordt de optreedlocatie uitgevoerd met een waterdoorlatende vlonderconstructie. Daardoor worden de wortels
van de boom niet beschadigd. De optreedlocatie krijgt
een ronde vorm en een verwijderbare doekoverspanning,
passend in de sfeer en ambiance van het park. Deze overspanning wordt na ieder optreden verwijderd.

Programmacommissie
Een programmacommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting DonckHuys, het KunstPodium, Koninklijke
muziekvereniging Dongen en het onderwijs, is samengesteld voor het organiseren van 10 tot 15 optredens per
jaar. Deze commissie gaat op basis van een proef te werk
en kan onder voorwaarden kleinschalige evenementen
zonder vergunning laten plaats hebben.
Met de programa-commissie zijn - uit oogpunt van veiligheid, openbare orde en leefbaarheid - afspraken gemaakt
over het gebruik van de optreedlocatie (tijden, geluid), de
wijze van aanmelden en organiseren, het informeren van de
omgeving en de te houden activiteiten. In het najaar is de
optreedlocatie beschikbaar voor de eerste activiteiten.

Woonbeurs op 16 juni
in Cambreur College
Op zaterdag 16 juni heeft de vierde editie van
DongenWoont plaats . In de aula v an het Cam breur College w orden de nieuw s te w oningbouw plannen gepres enteerd. Ook gev en s pecialis ten
tijdens w oonbeurs adv ies over v ers chillende them a’s.
Op de woonbeurs worden nieuwe projecten in De Beljaart Fase 4 gepresenteerd. Het aanbod is breed. Van
vrijstaande woningen, tweekappers tot rijwoningen en
van traditioneel tot levensloopbestendig. Het grootste
deel is koop maar er komen ook enkele huurwoningen.
Daarnaast is er informatie verkrijgbaar over bijzondere
bestaande woningen, zoals het rijksmonument Villa
Berkenheuvel aan de Heuvelstraat in Dongen.
Thema's
Specialisten op het gebied van energie, financiën en
notariële zaken geven u advies over duurzaam
(ver)bouwen, gasloos wonen, het besparen van woonlasten en juridische aspecten. Ook worden er eigentijdse manieren getoond om uw huis in te richten en te onderhouden.
Meer informatie
Op www.dongenwoont.nl vindt u meer informatie over
de deelnemers aan de woonbeurs en de nieuwe projecten die getoond worden. De woonbeurs is gratis toegankelijk en heeft plaats tussen 11.00 uur en 14.00 uur
in de aula van het Cambreur College, Mgr. Schaepmanlaan 13 in Dongen. Parkeren is goed mogelijk in de directe omgeving. Wilt u continu op de hoogte blijven
van de activiteiten van DongenWoont? Schrijf u dan in
via de website voor de nieuwsbrief en volg DongenWoont op Facebook, Twitter en Instagram.

Preventie woninginbraak: ramen
en deuren dicht als u weggaat!
De w arm e m aanden van het jaar zijn gouden tijden
v oor w oninginbrekers . Diefstal uit een w oning heeft
v aak een grote im pact op de betrokkenen. Daarom in
dit artikel een aantal tips om de kans op w oninginbraak te voorkom en.

gaten. Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112.

Als het warmer wordt laten mensen vaker deuren open,
garagepoorten omhoog en ramen op een kier staan. Een
ideale situatie voor woninginbrekers als de bewoners even
weg zijn, even boven zijn of even zelf niet meer in de open
ruimte aanwezig zijn. Ze kunnen dan onbelemmerd naar
binnen sluipen.

1. Indien u uw woning verlaat (ook als u maar eventjes
weggaat en ook overdag), maak dan uw ramen dicht en
sluit de deuren af. Haal eventuele horren er uit en maak
de bovenlichten dicht.

Enkele minuten
Langer licht in de avonden vormt voor de inbreker geen
belemmering. De inbreker zoekt de meest gemakkelijke woning uit en loopt naar binnen alsof hij daar thuis hoort. Een
portemonnee in de keuken of een handtas in de kamer zijn
snel gevonden en weggenomen of geplunderd. Als niemand thuis is richt de inbreker zijn aandacht vaak op
sieraden en elektronische apparatuur zoals een televisie,
computer of muziekinstallatie. Leg ook autosleutels niet
ergens zichtbaar neer. Al met al heeft een inbreker maar
enkele minuten nodig om een slag te slaan.
Afsluiten
Hoewel het omslachtig is telkens weer alles goed dicht te
maken en af te sluiten, kunt u daarmee wel inbrekers tegengehouden. Wees alert, houd verdachte personen in de

Tips
Hieronder vindt een aantal tips ter voorkoming van
woninginbraak:

2. Leg geen sleutel buiten neer onder een steen, bloempot
of deurmat.
3. Haal het touwtje uit uw brievenbus om de deur van
buitenaf te openen. Laat geen sleutels aan de
binnenzijde op de deur of ramen zitten.
4. Als u overdag boven werkzaam bent of ’s avonds rustig
in de woonkamer voor de televisie zit, sluit dan uw
achterdeur af, zodat er geen vreemden stiekem kunnen
binnensluipen.
5. Zorg ervoor dat uw woning er bij schemer of duisternis
bewoond uitziet. Zet dus enkele tijdschakelaars op
schemerlampen.
Meer preventietips staan op de
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Stichting Taxus Taxi begonnen met inzameling taxussnoeisel
Zoals ieder jaar staat ook dit jaar de zom er voor s tichting Taxus Taxi v olledig in het teken van de inzam eling v an taxuss noeis el v oor de strijd tegen kanker.
Maandag 4 juni w erd het s tarts chot gelos t en begon
de s tichting w eer m et het verzam elen van het fris s e
groen van deze haagplant. De éénjarige taxus tw ijgjes
w orden gebruikt voor de productie van Taxol, het bas is bes tanddeel van de chem otherapie.
Om de kwaliteit van het taxussnoeisel en de service te waarborgen wil de stichting twee kwaliteitsnormen dit jaar nog
eens extra benadrukken.
Voorkom broei
Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van taxussnoeisel. De fermentatie van het verse
groen zorgt ervoor dat de bruikbare stof wordt afgebroken.
Dit is te voorkomen door in het midden van het snoeisel een
kuil te maken ter grote van een voetbal. Verdere uitleg en
een instructievideo zijn te vinden op www.taxustaxi.nl/knipvoorwaarden
Minimale hoeveelheid
De service van de Taxus Taxi is een gratis mogelijkheid om
op een zeer toegankelijke manier deel te nemen in de

strijd tegen kanker. Het stemt de stichting dan ook trots
dat zoveel mensen samen met hen de strijd tegen kanker
aangaan. Om het financieel haalbaar te houden moet ze
desondanks een minimaal aan te leveren hoeveelheid hanteren.
Snoeisel is aan de stichting aan te bieden vanaf één volle kruiwagen of half
gevulde Taxus Taxi Tas. Heeft u te weinig snoeisel om dit te laten ophalen en
wilt u toch deelnemen? Snoeit u dan
tegelijk met uw buurtgenoten om zo
toch gebruik te kunnen maken van de
gratis inzameldienst.
“Zonder haar partners is de stichting
nergens”, aldus woordvoerder Werner
Toonen van stichting Taxus Taxi. Partners als; van Iersel compost, Den Ouden
groep en uitgiftepunten als de Boerenbond, Welkoop en Intratuin vestigingen
zijn van essentieel belang voor de wijze
waarop de stichting wenst te werken.
Wilt u deelnemen aan de taxus inzameling? Geef uw taxussnoeisel dan direct

na het snoeien van uw haag op via www.taxustaxi.nl/afspraak. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie over
de Taxus Taxi Actie.

Pedagogisch medewerkers
kinderdagopvang behalen
taalcertificaat
Maandagavond 11 juni jl. ontvingen circa 56 pedagogis ch m edew erkers v an de kinderopvangorganis aties
Petito’s, s tichting KID, de Tov erdroom , de Hum m elhoeve en de Tov ertuin uit handen van w ethouder Bea
v an Beers een certificaat voor het behaalde taalniv eau 3F. Hierm ee w erd voldaan aan het pas per 1 augus tus 2019 w ettelijk v ereiste taalniveau van pedagogis ch m edew erkers.
Aanleiding
Een goede opbrengst van voor-en vroegschoolse educatie
(VVE) programma's hangt in grote mate samenhang met de
kwaliteit van pedagogisch medewerkers die deze programma's uitvoeren. De landelijke overheid wil de opbrengsten
van VVE vergroten door de kwaliteit van de pedagogisch
medewerkers en daarmee van het aanbod verder te versterken. Pedagogisch medewerkers die als beroepskracht voorschoolse educatie willen werken, moeten aantoonbaar het
taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen beheersen. Hierdoor zijn beroepskrachten beter in staat om
aan kinderen met een (risico op) taalachterstand een rijke
taalomgeving te bieden en hen beter te ondersteunen in
hun taalontwikkeling. Concreet houdt dit de verplichting in
dat ten minste niveau 3F voor beroepskrachten voorschoolse educatie op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid

Onderhoud bermen en sloten

en Lezen moet zijn behaald.
Dongen
In Dongen is er voor gekozen om niet alleen de VVE beroepskrachten maar alle pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderdagopvang de kans te bieden om deel te
nemen aan de toetsen en waar nodig bijscholing te volgen.
Alle Dongense aanbieders hebben van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt en bijna alle deelnemers hebben de toets
nu met een goed resultaat afgelegd.

Gefeliciteerd
met deze mooie
prestatie!

In deze periode w ordt het lange gras in berm en
en langs s loten w eer gem aaid. De gem eente
Dongen heeft de firm a J. Van Es ch BV inges chakeld om deze w erkzaam heden uit te v oeren. We
beginnen in ‘s G rav enm oer en v ia Klein-Dongen
en Dongen-centrum eindigen w e op Tichelrijt.
Waarom wordt er gemaaid
Op het moment dat je sloten helemaal niet zou
maaien, raakt de sloot compleet overwoekerd. Bij te
veel overwoekering kan het water niet meer weg en
is er dus geen doorstroming. Dit kan voor wateroverlast zorgen. Want voor een goed waterpeil is het belangrijk dat het water ook weer uit het gebied kan
stromen.
Bij de bermen is het met name nodig in verband met
de verkeersveiligheid. Wanneer we hier niet zouden
maaien zou het lange gras over de rijbaan groeien.
Op kruispunten zou het gras zo hoog zijn dat er een
onoverzichtelijke situatie ontstaat.
Veiligheid tijdens werkzaamheden
Mocht er in uw omgeving gemaaid worden houd dan
rekening met onderstaande gedragsregels:
- zorg er te allen tijde voor dat u zich niet binnen de
draaicirkel van de machines bevindt
- zorg dat u altijd gezien wordt door de chauffeur
en machinisten
- blijf op veilige afstand van de werkzaamheden
- neem altijd de van toepassing zijn verkeersmaatregelen in acht
- neem de aanwijzingen van de medewerkers van
Van Esch BV en de verkeersmaatregelen in acht
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip!

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
Gevonden voorw erpen
Bij de gemeente
Dongen zijn de
volgende voorwerpen als gevonden aangegeven: diverse fietsen, diverse sleutels, ring, GSM,
zonnebril, kentekenplaat, armband, ketting,
portemonnee, bankpasje, helm, button, OV
Chipkaart, medaille, schoentje, schoenen,
laptop. Neem contact op met de gemeente
via telefoonnummer 14 0162 voor meer in-

formatie of kom langs bij de centrale balie in
het gemeentehuis.
Bestrijding eikenproces sierups
De gemeente Dongen heeft op diverse straten waar eikenbomen staan de bomen laten
bespuiten met een biologisch preparaat. Desondanks is er door de weersomstandigheden
een enorme hoeveelheid eikenprocessienesten aanwezig. De medewerkers van het specialistenteam boomverzorging zijn nu dagelijks bezig met de bestrijding door middel
van het afzuigen van nesten in de openbare
bomen langs wegen en paden. Ziet u ergens

een nest? Meld dit dan via de Buiten Beter
App.
Komt u onverhoopt toch in aanraking met de

haren van de processierups dan is het advies
om zsm contact op te nemen met de huisarts.

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.
Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning met datum aanvraag ontvangst: 25-5-2018 t/m 8-6-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Globale locatie
uitbreiden van de woning
00054046
Geer 18
het bouwen van een woning
00053871
Haanse Hoef 1A
Heuvel 22
Bestemmingsplan wijziging van tuin naar bouwkavel (kadaster nr 3291) 00053911
Aanbrengen logo-aanduiding op gevel
00053389
Hoge Ham 126
Vervanging houtverbrandingsinstallatie voor biomassacentrale ten
Industriestraat 19
00053945
behoeve van energieopwekking (elektricteit en warmte)
het uitbreiden van de woning
00053691
Julianastraat 99
Lingestraat 24
het aanleggen van een inrit
00053873
het kappen van een eikenboom
00054077
Pastoor Dirvenstraat 52
Sint Josephstraat 195 C
het aanleggen van een inrit
00053390
het kappen van een kastanjeboom (spoedkap i.v.m. gevaar)
00053840
Vaartweg 1
ontheffing op bestemmingsplan voor overnachting 26-29 juni 2018 00053890
Zandeweg 2

Datum ontvangst
07-06-2018
04-06-2018
05-06-2018
25-05-2018
05-06-2018
31-05-2018
04-06-2018
07-06-2018
27-05-2018
04-06-2018
04-06-2018

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 25-5-2018 t/m 8-6-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Globale locatie
Pastoor Dirvenstraat,
naast ingang scouting
het plaatsen van een container van13 tot 27 juni 2018
00053820
2-6-2018
het plaatsen van een container van 7-6-2018 tot 19-6-2018
00053973
5-6-2018
Kapucijnenstraat 16

Binnengekomen meldingen Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum aanvraag ontvangst: 25-5-2018 t/m 8-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
ontheffing drank en horeca voor Poffertjeskraam Kermis Dongen
00053421
28-5-2018
Wilhelminaplein

Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 25-5-2018 t/m 8-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Pleinfeesten Dongen West 1 15-9-2018
00053507
29-5-2018
Europaplein
grasveld Julianastraat/Oude baan Buurtvereniging Nooitgedacht Aanvraag evenement 8-9-2018
00053683
31-5-2018
Dongenice 14-12-2018 t/m 06-01-2019
00053395
28-5-2018
Wilhelminaplein
Hoge Ham 126
aanvraag drank en horecawet vergunning
00053768
30-5-2018

Verleende vergunningen met datum besluit: 25-5-2018 t/m 8-6-2018
Omschrijving
Globale locatie
Eindsestraat 76
het bouwen van een overkapping
Achter den Ham 49
het bouwen van een overkapping
het plaatsen van een dakkapel
Hof 80
Fazantenweg 24
het uitbreiden van de woning
het plaatsen van een poort
Gerardus Majellastraat 2 A
Kerkstraat 56
ontheffing op bestemmingsplan voor geluid 10-6-2018
Hoge Ham 126
Aanbrengen logo-aanduiding op gevel
Avondvierdaagse
Dongen
Dongen
dwars door Dongen 16-6-2018
Showoff Imports - evenement Car Festival - De Slof 6 - 28
de Slof 6
en 29 juli 2018
Sint Josephstraat 52
Drank en horecawetvergunning eetcafé Atlantis
Vaartweg 1
het kappen van een kastanjeboom (spoedkap i.v.m. gevaar)
Churchillstraat 24
melding straatfeest Churchillstraat d.d. 30-06-2018
Hertog Janstraat 41
ontheffing op bestemmingsplan voor overnachting tenniskampen
Sint Josephstraat 195 C
het aanleggen van een inrit
Crispijnhof 9
het plaatsen van een dubbele deur in de voorgevel

Meldingen met datum (datum besluit): 25-5-2018 t/m 8-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Kapucijnenstraat 16
het plaatsen van een container van 7-6-2018 tot 19-6-2018
Schoolstraat 3
het ingebruik nemen als groepszorgwoning
Pastoor Dirvenstraat,
naast ingang scouting
het plaatsen van een container van13 tot 27 juni 2018

Ingetrokken aanvragen vergunning met datum besluit 25-5-2018 t/m 8-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Gerardus Majellastraat 2 A
vervangen van de erfafscheiding

Zaaknummer
00051281
00052101
00051379
00052564
00051794
00052739
00053389
00046710
00052501
00052620
00051806
00053840
00052477
00052872
00053390
00052934

Zaaknummer
00053973
00049883
00053820

Zaaknummer
00051349

Datum verzonden
25-5-2018
28-5-2018
30-5-2018
30-5-2018
30-5-2018
4-6-2018
5-6-2018
30-5-2018
5-6-2018

■

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Verlening om gevings vergunning m iddels uitgebreide voorbereidings procedure (paragraaf 3.3, artikel 3.10 Wabo
Burgemeester en wethouders hebben op 4 juni 2018 voor de hieronder genoemde deelactiviteit, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend. De verleende omgevingsvergunning betreft het rijksmonument Waspikse Weg 8
in 's Gravenmoer.
•

Activiteit m.b.t. handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten: het slopen van de restanten van het rijksmonument.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:
Adres
De Zool 15 Dongen,
Chr. Vermeer Transport B.V.
Oms chrijving project
Vergunning voor het parkeren van maximaal 3 tankwagens met maximaal 44,9 ton sterk gekoeld vloeibaar methaan (LNG/LBG); tevens de
momenteel maximaal vergunde opslag van oxiderende stoffen (ADR
5.1) in emballage terug te brengen van 49,9 ton tot maximaal 5 ton.
Zodat het bedrijf onder de lage drempelwaarde van het Besluit risico’s
zware ongevallen (Brzo) blijft.
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
vrijdag 15 juni tot en met donderdag 26 juli 2018 tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Dongen.
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op
donderdag 14 juni 2018.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belang-hebbende is. De
beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Beroepsmogelijkheid
Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen zowel de aanvrager
als belanghebbenden beroep aantekenen bij Rechtbank Zeeland
West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het beroepschrift moet in tweevoud bij de rechtbank worden ingediend. De dag nadat de beroeps-termijn is verstreken, treedt de
beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de
werking van de beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van
de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland West-Brabant, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in
dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

6-6-2018
6-6-2018
8-6-2018
5-6-2018
31-5-2018
30-5-2018
31-5-2018

Datum verzonden
7-6-2018
5-6-2018
5-6-2018

Datum verzonden
30-5-2018

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 zaaknummer. Kunt u niet digitaal reageren,dan kunt u uw reactie ook per post toesturen aan de
gemeente Dongen, 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.

■

Voor de behandeling van het beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit
niet. Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt,
dan kunt u naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige
voorziening aanvragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ook
voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierecht verschuldigd.

De ontwerp omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken heeft voor iedereen vanaf 23 maart 2018 tot en met 3
mei 2018 ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Er zijn in deze
periode geen bedenkingen ingekomen waardoor de vergunning verleend kon worden.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na
bekendmaking daarvan beroepschrift indienen bij de rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA in Breda.
Het beroepschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
• naam en adres;
• de datum waarop u het beroepschrift schrijft (dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.

■

VERKEER

Wij hebben besloten een tijdelijke blauwe zone in te stellen op de
openbare parkeerplaats tegenover verfhandel Peeters aan de Sint
Josephstraat en deze blauwe zone te beperken van de maandag tot
en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18:00 uur met een maximale parkeerduur van 1 uur.. Deze maatregel wordt met het verkeersbord E10
"parkeerzone" voorzien van een onderbord met de tekst "ma t/m vr 7
- 18h". Deze tijdelijke maatregel is van kracht tot en met de oplevering van de wooneenheden aan de Sint Josephstraat 135 (het voormalige Elro-gebouw);
Het verkeersbesluit ligt tot en met 26 juli 2018 ter inzage op het
gemeentehuis in Dongen bij de balie Bouwen en Milieu. Als u het niet
eens bent met het verkeersbesluit, kunt u binnen zes weken na publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift o.v.v. zaaknummer 48363
indienen via info@dongen.nl. Kunt u niet digitaal reageren, dan kunt
u uw bezwaarschrift per post toesturen aan de gemeente Dongen.

Dongen, 14 juni 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

