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AGENDA
■ Donderdag 15 november opinierende
raadsvergardering, 20.00 uur, raadszaal
gemeentehuis

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.

Vrijdag 23 november
beperkte dienstverlening
Op vrijdag 23 november wordt er onderhoud gepleegd
aan digitale systemen bij de gemeente Dongen. Hierdoor zijn het gemeentehuis en De Entree die dag gesloten voor publiek.

Wat kan wel op vrijdag
23 november?
- de milieustraat is gewoon geopend
- u kunt contact opnemen per mail via info@dongen.nl
- u kunt dongen.nl en entree.dongen.nl bezoeken

Wat kan niet op vrijdag
23 november?
- het gemeentehuis is gesloten voor bezoekers
- De Entree is gesloten voor bezoekers
- het gemeentehuis en De Entree zijn telefonisch niet
bereikbaar

Méér zorgverzekering
voor minder geld
Speciaal voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente Dongen samen met VGZ en het
CZ een zorgverzekering samengesteld: het Gemeentepakket. Hiermee kan de gemeente Dongen u
helpen om goed en betaalbaar verzekerd te zijn. Ga naar www.gezondverzekerd.nl, klik op gemeente Dongen en vul uw leefsituatie in om te kijken of ook u in aanmerking komt.
Uw voordeel:
• De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering. Kijk
op de www.gezondverzekerd.nl voor de verschillende
premiebedragen. Let op: genoemde bedragen zijn inclusief gemeentelijke bijdrage.
• U krijgt korting op de basisverzekering, de aanvullende
zorgverzekering en de extra uitgebreide verzekering.
• U wordt geaccepteerd, zonder medische keuring.
• U krijgt ruime vergoedingen voor onder andere
brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten.
• Als u kiest voor het VGZ pakket Compleet wordt ook uw
verplicht eigen risico meeverzekerd.
• Als u kiest voor een pakket van het CZ is de eigen bijdrage Wmo/Wlz meeverzekerd.
• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd.
Kies een pakket dat bij u past
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het aanbod van de
zorgverzekering van de gemeente Dongen. U ziet hier welke kosten worden vergoed. Bepaal wat u nodig heeft en
kies het pakket dat het beste bij u past.
Hulp nodig?
De juiste verzekering kiezen kan lastig zijn. Alleen u kunt
bepalen welke verzekering het beste past bij wat u nodig
heeft. Via www.gezondverzekerd.nl kunt u het aanbod het
beste bekijken. Helaas kan de gemeente u niet helpen bij
het bepalen wat voor u de beste keuze is. Voor meer informatie over de verzekering neemt u contact op met VGZ of
CZ.
Als u moeite heeft met het indienen van de aanvraag, dan
kan de formulierenbrigade van ContourdeTwern u helpen.
Neem contact op via telefoonnummer 0162 - 314 138
(maandag t/m donderdag) voor het maken van een afspraak. De formulierenbrigade is gevestigd in de Cammeleur aan de Hoge Ham 126 in Dongen.
Kom ik in aanmerking?
U komt in aanmerking als u:
• in de gemeente Dongen woont
• geen betalingsachterstand bij CZ, VGZ of een andere

zorgverzekeraar heeft
• (samen met uw partner) een netto inkomen heeft niet
hoger dan 102% van het minimum.
• (samen met uw partner) niet meer vermogen heeft dan
toegestaan.
Om in aanmerking te komen voor het Gemeentepakket
mag uw inkomen niet hoger zijn dan:
Jonger dan 65 jaar Ouder dan 65 jaar
Alleenstaande (ouder)
€ 1.136,08
€ 1.278,43
Gehuw d/ sam enw onend € 1.622,97
€ 1.747,83
Let op: Genoemde bedragen zijn exclusief vakantietoeslag.
De bedragen zijn de bedragen die op dit moment gelden.
Per 1 januari 2019 worden deze bedragen geïndexeerd en
kunnen dan iets hoger zijn. Op het moment van deze publicatie zijn de nieuwe normen nog niet bekend. Bovenstaande bedragen zijn dus indicatief.
Om in aan aanmerking te komen voor het Gemeentepakket
mag uw vermogen niet hoger zijn dan:
alleenstaande
€ 6.020
Alleenstaande ouder € 12.040
Gehuw den
€ 12.040
Stap over naar zorg die bij u past
• Wilt u snel en eenvoudig overstappen? Ga naar www.gezondverzekerd.nl en kies de gemeente Dongen.
• Bent u nog niet verzekerd bij CZ of VGZ dan kunt u eind
november 2018 overstappen.
• Heeft u al een basisverzekering bij CZ of VG, dan kunt u
ieder moment overstappen.
• Bent u al verzekerd bij het VGZ of CZ , maar wilt u de
aanvullende verzekering veranderen? Ook dan kun zich u
via www.gezondverzekerd.nl aanmelden.
Zorgtoeslag?
Als u een laag inkomen heeft komt u mogelijk in aanmerking voor Zorgtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl voor meer
informatie.

Dit vindt de gemeenteraad van
de Programmabegroting 2019
De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag (8 november) de Programmabegroting Dongen 2019-2022 vastgesteld. Dat gebeurde met meerderheid van stemmen. Volkspartij Dongen, PvdA en Dongense VVD stemden voor. CDA
Dongen-'s Gravenmoer, D66 en de Ouderenpartij voor
Dongen stemden tegen. Hierbij de reacties van de zes politieke partijen in de raad.

Volkspartij Dongen:

Vizier op toekomst
Zonder de ogen te sluiten voor de financiële risico’s, is de Volkspartij Dongen positief gestemd. Volgend jaar mogen we een
nieuwe sportvisie, een onderwijsvisie, visie Sociaal Domein en Klimaatagenda verwachten. Stuk voor stuk belangrijke bespreekstukken voor en in de gemeenteraad. Op basis hiervan “Bouwen
we verder aan Dongen”.
De sportvisie koppelen we nadrukkelijk aan de onderwijsvisie en
de visie Sociaal Domein. Sport is belangrijk voor alle inwoners.
Sporten kan helpen gezond te worden en te blijven, wat kosten
in het Sociaal Domein verlaagt. De koppeling tussen sport en onderwijs gaat via de combinatiefunctionarissen. Scholen en sportverenigingen weten elkaar steeds beter te vinden. Combinatiefunctionarissen voor cultuur leveren goed werk voor samenwerking tussen onderwijs en bijvoorbeeld muziekonderwijs. Kunstpodium verzorgt dit muziekonderwijs in De Cammeleur, een prachtig multifunctioneel gebouw waar vele Dongenaren ondertussen
al zijn geweest. We behouden het oud-papier ophalen door verenigingen en indexeren de subsidies.
Voor ’s Gravenmoer hebben we specifiek aandacht gevraagd
voor het verkeersplan en De Geubel. Met name de planning in
het verkeersplan en de communicatie zijn aandachtspunten. Voor
De Geubel verwachten we op korte termijn uitvoering voor kleine verbeteringen en wordt in 2019 duidelijk wat de wensen van
de gebruikers en bijbehorende kosten zijn.
De Volkspartij Dongen maakt zich zorgen over de forse overschrijdingen voor jeugdzorg en WMO. Om beter inzicht te krijgen in de effecten van de aangekondigde lokale en regionale
maatregelen hebben we een motie ingediend. Deze motie werd
door de hele gemeenteraad gesteund. We krijgen ieder kwartaal
een overzicht van de invoering van de maatregelen en hun effecten op kwaliteit en effectiviteit. De financiële gevolgen bespreken we in de bestuursrapportages, jaarrekening en begroting.
De Volkspartij Dongen stemde in met de begroting, en ziet de
uitvoering ervan positief gestemd tegemoet.
www.volkspartijdongen.nl

PVDA:

Toekomstgericht beleid
De eerste begroting van deze bestuursperiode is vastgesteld. Een
belangrijk moment. We staan voor grote investeringen, een sociaal domein dat betaalbaar moet blijven en nog onzekere factoren voor de toekomst. De PvdA kijkt met realisme naar de financiële situatie van onze gemeente en wil blijven bouwen aan
Dongen. Met toekomstgericht beleid.
De PvdA is blij dat een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma
in 2019 en 2020 als pilot wordt uitgevoerd: vervoersdienst automaatje naar het concept zoals dit door de ANWB is ontwikkeld.
Vrijwilligers vervoeren minder mobiele plaatsgenoten tegen een
geringe onkostenvergoeding. En verder vindt de PvdA het belangrijk dat:
We bouwen aan voorzieningen voor iedereen. Te beginnen bij
het onderwijs. We kijken uit naar de plannen voor alle scholen en
naar de sportvisie en de onderwijsvisie.
Er een intensieve samenwerking met ons bedrijfsleven is voor het
creëren van arbeidsplaatsen en het bemiddelen voor mensen met
een uitkering. Dit vraagt wat ons betreft om blijvend onderhouden en verbreden van netwerken, ook buiten de gemeente Dongen.
Er goed onderhoud, goede wegen, goede speelvoorzieningen en
mooi groen zijn voor onze wijken. Ook voldoende woningen
voor iedereen en ruimte voor bijzondere woonvormen. De PvdA
is blij met de startersleningen waar we ons steeds sterk voor hebben gemaakt.
We werken aan een duurzame samenleving, denk aan zonneparken, waaraan wat ons betreft iedereen mee moet kunnen doen.
Duurzaamheid in de breedste zin, vergroening en de Klimaatagenda. Wat ons betreft gaan we daarin nog versnellen, zodat

we eerder dan 2050 klimaatbestendig zijn.
De Entree werkt goed, maar zorg moet nog beter. Regie moet
liggen bij het gezin. Minder plannen maken meer zorg leveren.
De nieuwe visie sociaal domein zullen wij toetsen op de zorg
voor de meest kwetsbaren en ook op voorzieningen voor armoede onder werkenden. Het thema eenzaamheid verdient er ook
een plaats. www.pvdadongen.nl

VVD:

Verantwoord ondernemen
De programmabegroting is een feit. Voor de Dongense VVD staat
voorop dat de ambities betaalbaar zijn. Een gezond financieel
Dongen is het uitgangspunt. De komende jaren werken we aan
het verbeteren van de schuldenpositie en worden waar nodig
ambities bijgesteld.
Wonen en leefbaarheid doen ertoe. De ontwikkeling van de
Noorderlaan voor woningbouw heeft prioriteit. Wij leggen daarbij het accent op het bouwen van huizen met middeldure huur
om doorstroom te bevorderen. Het verkeersplan ’s Gravenmoer
vordert gestaag. Verder vragen wij aandacht voor de klimaatopdracht. De Dongense VVD wil een waterstofstation realiseren en
voorzieningen voor elektrische voertuigen ondersteunen.
Over het sociaal domein zijn wij bezorgd omdat de kosten niet
onder controle zijn. Wij blijven hier kritisch op. Voor het gehele
zorgdomein staan wij voor preventie en kwaliteit om complexe
problemen te voorkomen en het geluk van onze inwoners te versterken. Daarom willen wij snel aan de slag met het AutoMaatje.
Wij zien tevens een opgave in de verbinding en samenwerking
van sport en spel met onderwijs en zorg.
Dongen is veiliger geworden. We mogen niet verslappen en het
aanpakken van overlast moeten we voortzetten. Om de veiligheid
van onze inwoners te garanderen, zoeken we naar innovatieve
oplossingen, zoals initiatieven met geluid op overlastplaatsen.
Het lokale ondernemerschap wordt gestimuleerd: werk van Dongen is tegelijk werk voor Dongen! De mogelijkmaker zorgt ervoor dat de bedrijven ruimte krijgen om te ondernemen. De
Dongense VVD staat daarnaast voor het verminderen van regels
en wil meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners en bedrijven. Denk hierbij aan het versoepelen van vergunningsprocedures bij evenementen.
Wij staan voor een goed bereikbare, servicegerichte en eigentijdse gemeentelijke organisatie die er is vóór de Dongenaren en die
actief meedoet en meedenkt. Kortom, de Dongense VVD blijft
met u #bouwenaanDongen! www.vvd-dongen.nl

CDA:

Zorgen over financiën
De financiële situatie van Dongen is zorgelijk. Het hebben van
een positieve meerjarenbegroting is een voorwaarde om een
zelfstandige gemeente te zijn. Er zijn 10 risico’s in beeld. Het TUF
dossier, de overspend op het gebied van jeugdzorg, zijn zo maar
een paar zaken die ons in financiële problemen kunnen brengen.
Tegelijkertijd lopen de schulden op en neemt de kredietwaardigheid af.
Wij willen niet dat de inwoners moeten boeten door het verhogen van de belasting, omdat die belasting al boven het landelijk
gemiddelde ligt. Het invoeren van Diftar (afval betalen per kg) is
wat ons betreft ook uitgesloten.
Veel beter lijkt het ons eens goed te kijken naar het uitgavenpatroon. De uitgaven uit het coalitieakkoord zijn niet doorgerekend
op financiële haalbaarheid en een half jaar na datum moeten we
constateren dat dit noodzakelijk is. Gaat deze coalitie haar verkiezingsbeloften waarmaken of wordt de ‘gemeentelijke spaarpot’
leeggehaald?
Wij willen dat in de Gemeente Dongen extra starterswoningen
worden gebouwd zodat de jeugd in Dongen kan blijven wonen
en dat er daarnaast meer woningen en appartementen komen
voor senioren.
In de rapportage van het openbaar groen scoort de Gemeente
Dongen een onvoldoende en wij vinden dat er teveel gemeentelijke bomen worden gekapt. Daarom stellen wij: zorg dat het
openbaar groen goed onderhouden is en dat Dongen voldoende
bomen blijft houden. Leg groene schoolpleinen bij de nieuw te
bouwen scholen, en benut daarvoor de subsidie.

Voor de milieustraat zijn wij nog steeds overtuigd van de wenselijkheid van een avondopenstelling. Gratis wegbrengen van afval
naar de milieustraat is de goedkoopste wijze waarop de gemeente gescheiden afvalstromen kan faciliteren en voorkomt zwerfafval. www.cda.nl/noord-brabant/dongen-s-gravenmoer

D66: Geen Steun
D66 heeft afgelopen donderdag helaas niet in kunnen stemmen
met de programmabegroting 2018. Hier hebben wij een aantal
redenen voor:
- De gemeente Dongen staat er op dit moment slecht voor op
het gebied van de financiën. De schulden stijgen, de reserves
krimpen en het weerstandsratio daalt. D66 verwacht dan ook
een begroting waarin oplossingen stonden voor deze situatie.
Helaas blijkt dat de keuzes om deze situatie op te lossen, doorgeschoven worden naar de toekomst.
- D66 denkt dat een aantal risico’s gezien de huidige financiële
situatie niet genegeerd kunnen worden. Zaken als TUF, de
Noorderlaan en kosten op het sociale domein komen volgens
ons niet genoeg terug in de begroting.
- De begroting mist financiële diepgang en indicatoren met duidelijke streefwaarden. Daarnaast staan er fouten in en zijn de
begrotingen door jaarlijkse aanpassingen onderling niet vergelijkbaar. Hierdoor kan de gemeenteraad haar budgetrecht en
controlerende taak niet naar behoren uitvoeren.
- En hoewel er in de begroting wel gesproken wordt over een
klimaat- en duurzaamheidsambitie, is de financiële dekking
hiervoor veel te beperkt. D66 wil voortvarend aan de slag en
niet doorschuiven naar volgende jaren.
Tijdens de begrotingsbesprekingen hebben wij een aantal speerpunten die wij erg belangrijk vinden toegelicht. Daarnaast hebben wij een 4-tal moties samen met 1 of meerdere partijen ingediend en moties van anderen ondersteund.
Wat D66 betreft worden alle nieuwe schoolgebouwen C02 neutraal gebouwd. Hiervoor zijn mogelijkheden (o.a. subsidies) die
de financiën van de gemeente niet drukken. Daarnaast brachten
wij een motie over klimaatadaptie in, die op dit moment ook niet
voldoende steun kreeg. Wat betreft onderwijs riepen we op tot
een versnelde realisatie van IKC’s. Verder dienden we met de voltallige raad een motie in voor een plan voor effectieve voorlichting van het vaccinatieprogramma.
www.dongen.d66.nl

Ouderenpartij voor Dongen: Ambities bijstellen
Voor dit college “ligt er de opgave om te (blijven) zorgen voor
een solide financiële huishouding”. Maar als je de ogen sluit voor
mogelijke grote uitgaven, hoe kun je dan spreken van zorgen
voor? De affaire TUF Recycling zou wel eens zo’n dossier kunnen
worden. In onze ogen zul je je ambities moeten bijstellen, zodat
we de burger niet opzadelen met een torenhoge schuldenlast.
Ook voor de zeer sterk toenemende kosten in het Sociaal Domein: WMO en de Jeugdzorg vinden wij geen voldoende financiële voorzieningen terug. Een groot deel van onze inwoners is
ouder dan 50. Een van de punten die de Ouderenpartij wil aangedragen is het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.
De jeugd heeft de toekomst en mag niet vergeten worden door
alle partijen die in deze raad vertegenwoordigd zijn. We roepen
dan ook het college op om extra aandacht aan armoede te besteden, zodat we bij de begrotingsbehandeling 2019 kunnen
constateren dat het aantal kinderen dat in armoede leeft in ons
dorp is gedaald.
Al onze burgers hebben recht op een veilige woon- en leefomgeving. Voor de Ouderenpartij voor Dongen betekent dit, dat het
centrum en de woonwijken zodanig moeten worden ingericht
dat ouderen en jongeren op een natuurlijke, prettige en harmonieuze manier, in een milieuvriendelijke buurt, bij elkaar kunnen
wonen en leven. Dat kan door het ontwikkelen van betaalbare
woonvormen c.q. betaalbare huurwoningen voor ouderen waarin het levensloopbestendig wonen voorop staat. Maar dit kan
ook door goede en betaalbare huisvesting voor jongeren en starters op de woningmarkt te realiseren.
Daarmee bedoelen we dat wij als lokale overheid een omgeving
moeten creëren waar mensen zelfstandig en gezond oud kunnen
worden. Daarbij is onze overtuiging dat een leeftijdsvriendelijke
stad niemand uitsluit, kansen creëert en welzijn realiseert voor al
haar inwoners!
En daar gaat de Ouderenpartij voor.

Dongense sportkampioenen in eregalerij

Duurzaam Dongen:

Energieadviezen
in wijk West 2
Onder de noem er Duurzaam Dongen begint deze
w eek een cam pagne om bestaande koopw oningen
duurzam er te m aken. De cam pagne begint in de
w ijk West 2. S peciaal voor eigenw oningbezitters
in deze w ijk heeft op 21 nov em ber een inform atieav ond plaats in De Cam m eleur. Geïnteres s eerden zijn vanaf 19.30 uur v an harte w elkom .
In de gemeente Dongen staan ongeveer 11.000 woningen. Voor 70% bestaat deze voorraad uit koopwoningen. Er is vaak heel veel mogelijk om in bestaande woningen energie te besparen, maar het is lastig om te
ontdekken wat de beste oplossingen zijn. Om woningeigenaren te helpen bij het nemen van maatregelen is
de campagne Duurzaam Dongen ontwikkeld. Het streven is om minstens 100 van de 1200 koopwoningen in
West 2 duurzaam te maken.
Dinsdag 6 november jl. is, voor de 10e keer, de eregalerij van de Dongense sportkampioenen aangevuld! Er hangen
weer negen nieuwe foto’s in de gang van sporthal De Salamander. Ook onthulde wethouder René Jansen, samen met
Bianca Meeuwissen en Colin Bressers, het doek met alle winnaars dat in de entree van de sporthal een mooi plekje
heeft gekregen!

Nieuwe dienstregeling
openbaar vervoer
Met ingang v an zondag 9 decem ber 2018 geldt er
v oor al het openbaar verv oer in Nederland een nieuw e dienstregeling. Dit betekent andere vertrektijden,
gew ijzigde routes en nieuw e lijnen.
De veranderingen voor het openbaar vervoer in de gemeente Dongen zijn als volgt:
Nieuwe buurtbusroutes:
Vanaf 9 december zijn er de volgende buurtbusroutes en lijnen:
Lijn 231: Station Gilze-Rijen, Dongen, Klein Dongen, 's Gravenmoer, Dongen-Vaart, Kaatsheuvel, Waalwijk.
Lijn 230: 's Gravenmoer, Oosterhout, Dorst, Molenschot station Gilze-Rijen.
Lijn 229: 's Gravenmoer, Waspik, Raamsdonksveer.
De buurtbuslijnen komen samen in 's Gravenmoer. Hier kan
worden overgestapt. De buurtbussen rijden alleen op werkdagen.

Spitsbus 631 Dongen- Rijen
Tijdens de ochtend- en avondspits rijdt er twee keer per uur
een bus (lijn 631) vanaf de halte Volckaert aan de Middellaan richting station Gilze-Rijen. Deze bus rijdt naast de
buurtbuslijn 231, maar rijdt een snellere route. De spitsbus
is alleen buiten de schoolvakanties beschikbaar.
Dongen-Vaart
Vanaf 9 december krijgt ook Dongen-Vaart een halte aan
buurtbuslijn 231. Hiermee kunnen reizigers richting Kaatsheuvel
en richting 's Gravenmoer, Dongen en station Gilze-Rijen rijden.
Nightliner 854 vervalt
Vanwege lage reizigersaantallen vervalt de Nightliner tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg. Lijn 854 rijdt vanaf 9
december alleen nog tussen Breda en Oosterhout.
Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe dienstregeling vindt u op
de website www.arriva.nl/noordbrabant of bel voor meer
informatie naar telefoonnummer 0800 0232545.

Kernboodschap Week tegen Kindermishandeling 2018

In gesprek met het kind
Van 19 t/m 25 novem ber is de Week tegen Kinderm is handeling 2018. Een w eek lang zetten gem eenten en
partners in de regio Hart v an Brabant zich in om kinderm ishandeling terug te dringen, zodat kinderen in
een v eilige om gev ing kunnen opgroeien. Om de aanpak v an kinderm is handeling daadw erkelijk te v erbeteren, praten w e deze Week niet alleen óv er kinderen,
m aar vooral ook m ét kinderen. Het regionale them a
v an de w eek is dan ook: 'In ges prek m et het kind'.
Een them a dat goed aans luit bij het landelijke them a:
'Ik m aak het verschil'.
De activiteiten in de week hebben enerzijds tot doel de bewustwording rondom kindermishandeling te vergroten en
anderzijds het handelingsrepertoire van professionals uit te
breiden door goede voorbeelden te laten zien. Zo leren
professionals signalen van kinderen te herkennen en met
hen in gesprek te gaan om snel en zorgvuldig te handelen.
Regionale Taskforce kindermishandeling en de Week tegen
Kindermishandeling
Met elkaar zetten gemeenten en partners de veiligheid van

het kind voorop. De Taskforce kindermishandeling stelt
mensen en middelen beschikbaar voor de aanpak van kindermishandeling. De Taskforce stimuleert in de Week tegen
Kindermishandeling het organiseren van activiteiten in de
regio Hart van Brabant om:
1. extra aandacht te vragen voor kindermishandeling
2. de meerwaarde te laten zien van het gesprek met het
kind, waardoor professionals in staat zijn optimaal te acteren bij vermoedens van kindermishandeling
Zo zijn inwoners in onze regio in staat beter te signaleren
en weten ze wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling. Of je nu docent, trainer, brandweerman, conciërge
of kapper bent, iedereen in de omgeving van het kind
moet alert zijn op
signalen en kunnen
handelen om een
kind veilig te laten
opgroeien.

Advies
De campagne bestaat uit het geven van een energieadvies-op-maat tegen een gereduceerd tarief. Het advies
wordt uitgevoerd door Susteen, een landelijk energieadviesbureau met jarenlange ervaring. Normaal kost dit
advies 170 euro, maar via Duurzaam Dongen betalen
woningeigenaren 115 euro. Na aanmelding komt een
energieadviseur van Susteen langs. Tijdens het bezoek
wordt de woning geïnspecteerd en worden verduurzamingsdoelen en -wensen besproken. Enkele weken na
het adviesbezoek ontvangt de eigenaar een persoonlijk
woningverbeterplan.
Samenwerking
In de campagne Duurzaam Dongen werken gemeente
Dongen, energiecoöperatie Energie Dongen, een aantal
lokale bouw- en installatiebedrijven en externe partners
samen. Samen hebben zij zich verenigd in het LEAD: het
Lokaal Energie Akkoord Dongen. Ook woningcorporatie
Casade heeft zich hierbij aangesloten. De campagne
Duurzaam Dongen begint in wijk West 2 en wordt daarna is fases in de andere wijken en kernen van de gemeente Dongen uitgevoerd.
Voorbeeld
Dongen vervult met de campagne een voortrekkersrol in de regionale afspraak 'Op weg naar energieneutrale woningen in Hart van Brabant'. Hierbij worden bestaande woningen (particulier en huur) naar
Nul op de Meter verbouwd en anders energetisch ingericht. Het is de bedoeling dat de campagne wordt
uitgezet in de andere acht gemeenten die bij regio
Hart van Brabant horen.

In gesprek
Gemeenten en partners gaan het gesprek aan met jongeren. We hebben geleerd dat dit helpt om de juiste dingen
te doen voor een kind. Door echt te luisteren, samen te kijken naar oplossingen en met elkaar een plan te maken als
dat nodig is. Maar dit kan nog beter. We willen nog beter
luisteren naar kinderen, zodat we met hun inbreng de aanpak van kindermishandeling kunnen versterken. En er zo
samen voor zorgen dat alle kinderen in onze regio veilig
kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Meer informatie
Informatie over de Week tegen Kindermishandeling in Regio Hart van Brabant vind je op www.zorginregiohartvanbrabant.nl/weektegenkindermishandeling en meer info
over de landelijke Week tegen Kindermishandeling is terug
te vinden op www.weektegenkindermishandeling.nl

Vervolgprocedure
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de
opstelling van het definitieve bestemmingsplan.

Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders
■

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met de heer M.G. Boonekamp van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: maas.boonekamp@dongen.nl.

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: 26-10-2018 t/m 9-11-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
het plaatsen van een erfafscheiding
00061198
Hamsesticht 55
het plaatsen van een dakkapel
00061027
Hoge Ham 71 D
het bouwen van 18 appartementen
00060896
Hoogt 7 t/m 43
Mgr. Nolenslaan 33
het verbreden van de in-uitrit
00060805
Prinses Beatrixstraat 35
het plaatsen van een container en chemisch toilet 8
00060798
van 15 oktober t/m 20 november 201
Tichelrijt
het tijdelijk plaatsen van een bouwbord rondom
00060987
werkzaamheden Tichelrijt Dongen
het plaatsen van een steiger en een container
00061073
Tramstraat 5
het plaatsen van garageboxen
00060765
tussen Berlagestraat 4 en 6

Datum ontvangst
05-11-2018
31-10-2018
29-10-2018
27-10-2018
26-10-2018
29-10-2018
01-11-2018
26-10-2018

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 26-10-2018 t/m 9-11-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
voor het plaatsen van een container 02-11-2018 tot 13-11-2018
00060861
28-10-2018
Eikenstraat 15
laden en lossen diverse materialen Gerardus Majellastraat 15-11-2018 00061412
8-11-2018
Gerardus Majellastraat
Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 26-10-2018 t/m 9-11-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Globale locatie
's Gravenmoer
ventvergunning oliebollenactie op 31-12-2018
00061048
1-11-2018
Handbalvereniging Dongen Rommelmarkt kantine 10-03-2019
00061072
1-11-2018
Deken Batenburgstraat 2
Oranjeparkfestival van 19-04 t/m 29-04-2019
00061133
5-11-2018
park Vredeoord, Wilhelminaplein en Nieuwstraat
00061260
6-11-2018
Pacific circus - aanvraag speelvergunning 2019
Verleende vergunningen met datum besluit: 26-10-2018 t/m 9-11-2018
Omschrijving
Globale locatie
het aanleggen van een inrit
Eindsestraat 25
hoek Hof-Procureurweg, parkeer- plaatsen van een bouwbord en informatiebus
plaats bij Hof 33 en Donk 10
het plaatsen van een container en chemisch toilet
Prinses Beatrixstraat 35
van 15 oktober t/m 20 november 2018
Sinterklaasoptocht 25-11-2018
Klein-Dongen-Vaart
Trompstraat 57
het kappen van een lindenboom
het kappen van een kastanjeboom
Hoofdstraat 79
aanvraag kerstmarkt 15-12-2018
dorpsplein 's gravenmoer
het kappen van 2 bomen
Triangellaan 4
het bouwen van een schuurtje zijtuin
Le Corbusierstraat 10
Min. Goselinglaan 36
het verbreden van een inrit
het verbreden van de inrit
Capelseweg 2
verkoop vuurwerk Boerenbond Tramstraat 34
Tramstraat 34
het verbouwen van de woning
Vennen 23
Vervanging houtverbrandingsinstallatie voor biomassacentrale ten
Industriestraat 18
behoeve van energieopwekking (elektriciteit en warmte)
aanleggen van een inrit
Lage Ham 160
Molendijk 53 A
het kappen van een boom
het plaatsen van een steiger en een container
Tramstraat 5
ontheffing op bestemmingsplan snuffelmarkt De Vennen - 11-11-2018
Belgiëlaan 2
Leeuweriklaan 9
het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit
Roodbol Evenementen - snuffelmarkt De Vennen - 11-11-2018
Belgiëlaan 2
Belgiëlaan 2
het houden van een hardloop wedstrijdSanta Night Run by Nadine

Zaaknummer
00057785

Datum verzonden
29-10-2018

00059784

29-10-2018

00060798

29-10-2018

00059272
00060084
00060497
00058841
00060705
00057436
00060517
00060008
00060336
00058669
00053945

29-10-2018
29-10-2018
29-10-2018
1-11-2018
1-11-2018
1-11-2018
5-11-2018
5-11-2018
5-11-2018
7-11-2018
7-11-2018

00058719
00060681
00061073
00059961
00054996
00059235
00057125

8-11-2018
8-11-2018
8-11-2018
8-11-2018
5-11-2018
6-11-2018
6-11-2018

Geweigerde vergunningen met datum besluit: 26-10-2018 t/m 9-11-2018
Globale locatie
Omschrijving
het kappen van 2 bomen
Heuvelstraat 8

Zaaknummer
00059497

Datum verzonden
8-11-2018

Verlengingsbesluiten met datum besluit: 26-10-2018 t/m 9-11-2018
Omschrijving
Globale locatie
Doelstraat 16
uitbreiden van de sporthal met zwembad

Zaaknummer
00056512

Datum besluit
31-10-2018

Meldingen met datum (datum besluit): 26-10-2018 t/m 9-11-2018
Omschrijving
Globale locatie
het verwijderen van asbest golfplaten
de Schacht 11
Hoofdstraat 33
het verwijderen van asbest uit de schuur

Zaaknummer
00061041
00061004

Datum verzonden
2-11-2018
2-11-2018

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.

■

HERNIEUWDE TER INZAGE LEGGING

Ontw erpbes tem m ings plan Partiële herziening bes tem m ings plan Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkem uk
Burgemeester en wethouders van Dongen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied Dongen, recreatieboerderij Pukkemuk gedurende zes
weken ter inzage ligt.
De herziening voorziet in de uitbreiding van dagrecreatieve voorzieningen op het perceel Vaartweg 192A en in het realiseren van recreatiewoningen en kampeerplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen, op het perceel gelegen aan de
Fazantenweg, ongenummerd, bekend onder perceel nummer
gemeente Dongen sectie M nr.189.
Tevens wordt een zogenoemde 'stapsteen' gerealiseerd die een functie heeft als schakel in de ecologische verbindingszone. Deze stapsteen maakt deel uit van het Natuur Netwerk Brabant
Eerder is het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 24 augustus
2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het ontwerp dat nu ter
inzage ligt, is aangepast. Deze aanpassing houdt alleen een aanvulling van de Toelichting in vanwege het alsnog uitgevoerd zijn van een
vormvrije m.e.r.-beoordeling.
Van de initiatiefnemer van Pukkemuk is een aanmeldnotitie vormvrije
milieubeoordeling ontvangen.
De conclusie van de notitie is dat vanwege de voorgenomen ontwikkeling geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn. Burgemeester en wethouders hebben op 13 november 2018
in het m.e.r.- beoordelingsbesluit de conclusie overgenomen dat er
ten aanzien van de voorgenomen ontwikkelingen geen belangrijke
nadelige effecten voor het milieu te verwachten zijn.
Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel ver-

plicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast
te stellen. Aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure grondexploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.
In de overeenkomst is geregeld dat de van toepassing zijnde kosten,
verband houdende met de ontwikkeling en zoals omschreven in artikel 6.2.3 en 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening komen geheel
voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Tevens is vastgelegd
dat een landschapsplan wordt uitgevoerd en onderhouden en aan de
gemeente Dongen een bijdrage wordt gestort ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het landschap.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 november 2018
tot en met 27 december 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en
Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in
Dongen. De openingstijden van deze balie zijn maandag tot en met
vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag tevens van 14.00
uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad 'bestemmingsplannen' zoeken op adres of via het identificatienummer
NL.IMRO.0766.BP2018000041-OW01 U kunt ook onze website raadplegen www.dongen.nl/ bestemmingsplannen. Onder bestemmingsplannen in voorbereiding/ontwikkeling vindt u Pukkemuk.
Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder bij de gemeenteraad een
zienswijze indienen op één van de volgende wijzen:
• digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, tav de
gemeenteraad van Dongen;
• schriftelijk, tav de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100
GE Dongen;
• mondeling, na afspraak met de heer M.G. Boonekamp van het
team Beleid, telefoon 14 0162 of via e-mail:
maas.boonekamp@dongen.nl

Wijziging grens 'Natuur Netw erk Brabant'
In verband met het realiseren van de schakel in de ecologische verbindingszone is het college van burgemeester en wethouders voornemens bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een verzoek te
doen voor wijziging van de grens (herbegrenzing) van de aanduidingen 'Natuurnetwerk Brabant -ecologische verbindingszone' en
'Behoud en herstel watersystemen', een en ander volgens de
Verordening ruimte Noord-Brabant. De onderbouwing hiervoor is
opgenomen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Op
de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is zichtbaar
gemaakt hoe de herbegrenzing wordt voorgesteld.
Tegen het voornemen van het college de herbegrenzing aan te vragen, kan een ieder binnen de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt een inspraakreactie geven. U kunt uw
schriftelijke reactie richten naar het college van burgemeester en
wethouders van Dongen, postbus 10153, 5100 GE Dongen. Digitaal
kan ook via info@dongen.nl of mondeling na afspraak met de heer
Boonekamp.

■

WET MILIEUBEHEER

Bes luit aanm eldnotitie m ilieueffectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in het kader van de Algemene
wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), besloten dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te
worden:
Adres
Om s chrijv ing voorgenom en activiteit
Protix B.V.veranderen van een bedrijf wat ingreIndustriestraat 3
diënten produceert (dierlijke eiwitten en vetten)
Dongen;
voor diervoeding uit de kweek van insecten.
Het besluit kan worden ingezien met ingang van 16 november t/m 27
december 2018 (gedurende 6 weken) bij de gemeente Dongen.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt
deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat.
U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar
maken in de hieropvolgende procedure van het uiteindelijke besluit,
te weten de vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Kennis geving De S lof
Burgemeester en wethouders van Dongen; gelet op artikel 8.41 van
de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ingekomen:
- TBS de Buck B.V., De Slof 2 te Dongen

■

VERKEER

Individuele gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats in te richten voor de aanvrager van Marsstraat 7 in
de gemeente Dongen. Het verkeersbesluit ligt t/m 27 december 2018
ter inzage in het gemeentehuis.
Bent u het niet eens met dit verkeersbesluit dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift onder vermelding van zaaknummer 00059341
indienen via info@dongen.nl. Of per post aan: gemeente Dongen,
Hoge Ham 62, 5104JJ Dongen.
Geres erveerde parkeerplaats en t.b.v. het opladen van elektris che pers onenauto’s
Burgemeester en wethouders hebben besloten om twee openbare
parkeerplaatsen aan de Tuin te reserveren voor personenauto's welke
uitsluitend mogen worden gebruikt voor het opladen van elektrische
personenauto’s.
Op basis van de huidige behoefte wordt vooralsnog 1 parkeerplaats
voorzien van het verkeersbord E4 voorzien van de onderborden met
de tekst uitsluitend opladen elektrische voertuigen en een pijl in de
richting van de bestemde locatie. Naar gelang de behoefte wordt op
termijn de 2e gereserveerde parkeerplaats geëffectueerd.
Het verkeersbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor een periode van 6 weken ter inzage op het
gemeentehuis van Dongen en treedt in werking met ingang van de
dag na publicatie in deze informatiekrant. Een ieder wiens belang
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan, op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht (ABW.), binnen die 6 weken
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
van het bezwaar.

■

BEKENDMAKING

Voornem en am bts halv e w ijziging adres gegevens naar onbekende bes tem m ing
Het college van Dongen maakt bekend dat het van plan is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve te wijzigen. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene(n)
niet meer woont/wonen op het adres waar hij/zij volgens de
Basisregistratie Personen staat/staan ingeschreven.
Ges lachts naam
en voorletters
Eyüpoǧlu O.

Geboortedatum

Zaaknum m er

20-09-1977

60283

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of
financiële gevolgen hebben voor betrokkene(n). Wij verzoeken daarom een ieder die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon/personen binnen twee weken na datum publicatie
de medewerkers van het team Klant Contact Centrum (KCC) hiervan,
onder vermelding van het zaaknummer, op de hoogte te stellen.
Het team KCC is telefonisch bereikbaar op 140162. U kunt het team
KCC ook bereiken via het mailadres info@dongen.nl of persoonlijk
langskomen tijdens de openingstijden van het KCC. NB: Bij geen reactie binnen 14 dagen na dagtekening publicatie zal worden overgegaan tot definitieve opname van gegevens over het vertrek naar een
onbekend land.

Dongen, 15 november 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

