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INHOUD
■ 21 mei: Verrassend Dongen Dag!
■ Spreekuur Wlz bij De Entree
■ Bustour SamenWerken
■ De Week van ons Water
■ Nieuw college
■ Taxus inzameling
■ Kort Nieuws

AGENDA
■ Donderdag 17 mei, raadsvergadering
waarin nieuwe wethouders worden voorgedragen 20.00 uur, raadszaal in het
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.

Neem een kijkje in de keuken van lokale ondernemers

Verrassend Dongen Dag op
21 mei borrelt en bruist!
Op maandag 21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag) borrelt en bruist het in de gemeente Dongen. Bij
14 locaties in Dongen, 's Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart kun je genieten van ouderwetse gezelligheid. Zoals vroeger, bij 's mam in de keuken. Schuif aan, drink een bakske en neem letterlijk
een kijkje in de keuken bij lokale ondernemers.
De deelnemende locaties zijn: Opener, Pukkemuk, Kookstudio ’t Veurhuis, Café ’t Vaartje, Café-Zaal ’t Karrewiel, Mijntjes' Fast catering slow food, Restaurant SED, Molen Koningin Wilhelmina, De Vlaamsche Spijcker (voorheen De Vlaamsche Schuur), De IJzertijdboerderij, Heuvelpark, Natuurlijk
Tomaat, Museum De Looierij en Brasserie Winkk.
Programma
De locaties zijn van 11.00 tot 17.00 uur geopend; alleen Opener is tot 19.00 uur open. Er is geen vaste route met beginof eindpunt. Je kunt de locaties in willekeurige volgorde bezoeken. Pak als het even kan de fiets, want het kan behoorlijk druk zijn. Voor sommige activiteiten wordt een kleine
bijdrage gevraagd.
Toertocht met Lijn 11
Wil je tijdens Verrassend Dongen een leuk tochtje met de
huifkar van Lijn 11 maken? Dat kan! Afwisselend vanaf CaféZaal 't Karrewiel (Vaartweg 112) en Café 't Vaartje (Vaartweg 137) kun je gratis door het mooie buitengebied van
Dongen heen en weer naar de molen Koningin Wilhelmina
(Windmolenweg 14) in Dongen. Het toerschema is als volgt:
Opstappen
Tussenstop m olen
Uitstappen
12.00 bij 't Karrewiel
12.30
13.00 bij 't Vaartje
13.00 bij 't Vaartje
13.30
14.00 bij 't Karrewiel
14.00 bij 't Karrewiel
14.30
15.00 bij 't Vaartje
15.00 bij 't Vaartje
15.30
16.00 bij 't Karrewiel
De drie locaties hebben deze dag diverse leuke activiteiten
op het programma. Om 11.30 uur vertrekt bijvoorbeeld de
oldtimer bromfietstocht bij ’t Karrewiel. Een waar spektakel
met meer dan 450 voertuigen. Aansluitend kun je met Lijn
11 mee.

Huifkar en fietsen
Ook speelboerderij Pukkemuk verzorgt ritjes met de
huifkar. Deze rijdt tussen de tijdelijke ingang van Pukkemuk aan de Fazantenweg en Opener (Veepad 33) op en
neer. Zin om Dongen op een bijzondere fiets te verkennen? Ervaar Brabant heeft bij Opener zo'n 30 fietsen
staan. De huur voor een dag bedraagt 5 euro per persoon.
Meer informatie
Op www.dongen.nl/verrassenddongen2018 staat meer
informatie over het programma, inclusief een link naar
de flyer. De flyer is ook af te halen bij de deelnemers en
zit donderdag 17 mei bij het Weekblad Dongen. Houd
Facebook en Instagram in de gaten voor de laatste
nieuwtjes en verrassende foto's.
Wedstrijd
Kans maken op een mooie mand vol streekproducten
van 's mam? Maak op 21 mei foto's van de Verrassend
Dongen Dag en deel deze met #verrassenddongen op Instagram en Facebook. Wie weet val je in de prijzen…
Brabant culinaire regio
Het programma van de Verrassend Dongen Dag 2018
haakt aan op het jaar waarin de provincie Noord-Brabant uitgeroepen is tot gastronomische regio van Europa. Dit viert Brabant met spannende food concepten,
spraakmakende evenementen en Brabantse gastvrijheid.
De regio Hart van Brabant, waar Dongen toe behoort,
heeft rondom dit gastronomische jaar het thema 'Bij 's
mam in de keuken' bedacht.

SamenWerken
door ontmoeten en kennismaken in de regio

Spreekuur Wlz
Heeft u v ragen over de Wet langdurige zorg (Wlz)
en w oont u in Dongen? Dan kunt u terecht bij het
nieuw e Wlz-s preekuur. Dit w ordt elke m aand door
MEE gehouden in De Entree aan Hoge Ham 104.
Onderw erpen die hier onder andere aan bod kunnen kom en zijn:
• Kom ik, of mijn naaste, in aanmerking voor een Wlzindicatie?
• Ik kan zelf een aanvraag voor Wlz doen, maar wil
wel graag samen naar het aanvraagformulier kijken.
• ik kan zelf geen aanvraag doen, en er is ook niemand uit mijn netwerk die mij hier bij kan helpen. Ik
wil dit samen met iemand van MEE doen.
• Ik moet kiezen voor Wlz-PGB, Wlz- ZIN of één van de
pakketten. Wat is dit en wat past het beste bij mijn
situatie?
• Ik heb Wlz toegekend gekregen en wil een PGB aanvragen. Hoe moet ik dit doen?
• Ondersteuning bij het invullen van zorgbeschrijvingen.
• Ondersteuning bij het invullen of aanpassen van
zorgovereenkomsten.
• Ondersteuning bij het invullen van een budgetplan.
• Ik heb Wlz, kijk eens met me mee hoe ik de zorg het
beste in kan regelen?
• Hoe werkt het inloggen bij de SVB? Wat kan ik allemaal zelf regelen via ‘Mijn SVB’?
• Ik heb een brief ontvangen van het zorgkantoor, de
CIZ of de SVB. Wat staat er eigenlijk en wat moet ik
nu doen?
• Ik heb altijd WMO/Jeugdwet gehad en moet nu
over naar de WLZ. Hoe moet ik dat doen? Wat gaat
er veranderen? Kan mijn huidige zorg doorlopen?
Is uw vraag breder/groter en is er meer tijd nodig om
deze te bespreken? Dan wordt er in overleg een consultatie ingepland met een Wlz-consulent.
Wanneer?
Het spreekuur in Dongen is iedere eerste donderdag
van de maand tussen 10.00 – 12.00 uur (m.u.v. feestdagen. Tijdens schoolvakanties kan de planning afwijken).
In 2018 is er op de volgende dagen een WLZ spreekuur
in Dongen:
7 juni
5 juli
6 september
4 oktober
1 november
6 december
Waar?
Bij De Entree aan Hoge Ham 104 in Dongen. Het gebouw is toegankelijk voor minder validen. Deze ingang
bevindt zich aan de achterzijde van het pand.
Kan uw Wlz vraag niet wachten tot het spreekuur?
U kunt ook een afspraak maken voor het wekelijkse
Wlz-spreekuur op het kantoor van MEE in Oosterhout,
Dillehof 71. Dat spreekuur is iedere maandag tussen
10.00 en 12.00 uur. Hiervoor kunt u zich telefonisch
aanmelden bij het Servicebureau van MEE Plus regio
Brabant Noord, T 0416 67 55 00.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

De unieke bus tour w aarm ee inw oners , die nu een
uitkering ontv angen, op zoek gaan naar w erk, keert
terug! De gem eenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,
Tilburg, Hilv arenbeek en het UWV s laan v oor de derde keer de handen ineen op het gebied v an lokale
en regionale w erkgev ers benadering. Dit doen ze op
28, 29 en 31 m ei 2018 onder de noem er: 'S am enWerken, door ontm oeten en kennis m aken in de regio'.
Op maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 mei 2018
rijdt de bus door de regio om verschillende werkgevers te
bezoeken. Het doel is onder andere om de mensen op een
ludieke manier kennis te laten maken met de lokale en
regionale arbeidsmarkt en breder te laten kijken náár de
huidige arbeidsmarkt. Dus niet vanachter de computer,
maar actief en persoonlijk, door op bezoek te gaan bij de
verschillende bedrijven zelf.
Op deze manier worden meteen de werkgevers in de gelegenheid gesteld hun eigen bedrijf te presenteren én op
een laagdrempelige manier kennis te maken met de werkzoekenden uit de regio.
Iedere deelnemende werkgever ontvangt vanuit de organisatie van de 'SamenWerken' bustour een map met daarin alle CV's van de deelnemende kandidaten. Zo kan er na
de bedrijfsbezoeken en de tour snel geschakeld worden
tussen werkgever en werkzoekende.
Samenwerking
De samenwerking tussen de vijf gemeenten en het UWV is

gezocht om de kandidaten te laten zien dat er ook geschikt werk of een zogenoemde werkervaringsplaats te
vinden is buiten de eigen gemeente grenzen. Een kandidaat uit Dongen kan ook aan de slag in Goirle en een
kandidaat uit Gilze en Rijen vindt wellicht dé plek om aan
de slag te gaan in bijvoorbeeld Tilburg.
Voor wie?
Alle vijf de gemeenten hebben werkzoekenden uit hun eigen kandidatenbestand benaderd om deel te nemen aan
de bustour. Per dag neemt iedere gemeente circa 5 kandidaten mee on tour. Hopelijk met mooie werkervaringsplaatsen of arbeidscontracten voor een aantal kandidaten
als resultaat!
Nieuw dit jaar
De dagen van de bustour zijn dit jaar voor het eerst verdeeld over de volgende branches:
Maandag 28 mei:
leisure (horeca en recreatie)
Dinsdag 29 mei:
logistiek & transport
Donderdag 31 mei:
productie & techniek
Hiervoor is gekozen om de deelnemers aan de bustour gerichter kennis te kunnen laten maken met bedrijven in de
branche waar ze interesse in hebben.
Programma
De deelnemers aan de bustour kunnen iedere dag bij het
gemeentehuis in hun eigen gemeente in de bus stappen.
Aan het einde van de dag, na de bedrijfsbezoeken, wordt
men daar ook weer afgezet.

Woensdag 16 mei op basisschool De Achterberg

Bestuurders geven gastles thema Water
der van de Week van Ons Water hielden we op dinsdag 15 en
woensdag 16 mei een watercircuit op basisschool De Achterberg in Dongen. Op beide dagen maakten alle leerlingen op
deze school kennis met de kerntaken van het waterschap:
'droge voeten' en 'voldoende water'. Dit doen we op een belevende manier via de: klimaatwatertafel, VR-brillen en het
spel Hozen & Lozen. Op woensdag 16 mei gaven bestuurders
van de gemeente en het waterschap uitleg bij de watertafel
aan leerlingen van groep 8.

'Wat kun je zelf doen om wateroverlast in en om je huis
te voorkomen?' Dat was zom aar een vraag w aar wethouder Ad van Beek van de gem eente Dongen en dagelijks bestuurslid Theo Schots van w aterschap Brabantse
Delta aan de hand van een interactieve w atertafel op
basisschool De Achterberg antwoord op gaven.
Door klimaatverandering komen extreme regenbuien vaker
voor. Zoveel regen kunnen rioleringen en sloten niet in één
dag verwerken. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente
Dongen wilden de jongeren in Dongen in kennis stellen van
de maatregelen die getroffen kunnen worden om wateroverlast te verminderen. Op lange termijn is voor het verminderen
van wateroverlast ook de inzet van bewoners en bedrijven
noodzakelijk. Hoe jij kunt helpen, lieten we zien met behulp
van een watercircuit op basisschool De Achterberg in Dongen.
De Week van Ons Water
Tijdens de Week van Ons Water van 5 tot en met 13 mei stond
het thema ‘Water(veiligheid) in en om het huis’ centraal. Water is zo onlosmakelijk verbonden met ons leven dat we niet
in de gaten hebben dat water ook risicovol kan zijn. In het ka-

Meer over ‘Ons Water’
De Week van Ons Water komt voort uit de landelijke publiekscampagne ‘Ons Water’. Op www.onswater.nl geven alle
waterpartners in Nederland tips voor droge voeten, schoon en
voldoende water. Op een interactieve manier kunnen inwoners onder andere zien hoe hoog het water in hun dorp of
stad komt bij een overstroming en welke projecten er uitgevoerd worden om overstromingen en wateroverlast te voorkomen en te zorgen voor schoon (drink-)water. De campagne
is enkele jaren geleden gestart om het waterbewustzijn van
burgers te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen.

Dongen heeft een
nieuw college

Stichting Taxus
Taxi ook weer
actief in Dongen!
De eers te knopjes s teken alw eer de kop op en dus
beginnen ook w eer de voorbereidingen bij S tichting Taxus Taxi voor de inzam eling van dit jaar.
Verleden jaar zam elde de s tichting genoeg snoeisel in voor de productie van m aar liefs t 2.200 chem otherapieën. Dit jaar heeft ze zich ten doel gesteld snoeis el in te zam elen voor 2.700 chem otherapieën.
In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de
stichting. Door enkele nachten vorst eind april en daarop volgend een periode van droogte kreeg de natuur
het zwaar te voorduren, waardoor ook de groei van de
taxus achterbleef. Uiteindelijk heeft dit ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot dusver zijn de
weersomstandigheden in 2018 gunstig en dus is het hopen op een vruchtbaarder seizoen.

Foto Jan Stads/Pix4Profs: v.l.n.r. René Jansen, Bea van Beers en Rolf Vullings
Volkspartij Dongen, PvdA en Dongense VVD
presenteerden op woensdagavond 16 mei om
20.00 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis
het bestuursakkoord
voor de periode 20182022. Op donderdag 17
mei, aan het einde van
de vergadering van de
gemeenteraad, worden
René Jansen (Volkspartij
Dongen), Bea van Beers
(PvdA) en Rolf Vullings
(Dongense VVD) voordragen als wethouder
namens hun partijen.
Daarmee heeft de gemeente Dongen een
nieuw college.
Benoeming nieuwe
raadsleden
Met de benoeming van
René Jansen en Rolf Vullings tot wethouder van
de gemeente Dongen,
ontstaan er twee vacatu-

Start inzameling afhankelijk van het weer
Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in
de eerste helft van juni. Wanneer de stichting dit jaar
exact zal starten met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid
werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig
is. “We houden dit nauwlettend in de gaten, zodat we
op het juiste moment van start kunnen gaan”, aldus
woordvoerder Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi.
Voor meer informatie
Voor de meest actuele informatie en de start van het
seizoen kijkt u op www.taxustaxi.nl. Ook vindt u hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel
gratis op te laten halen.

res in de gemeenteraad. Cees Zwaal volgt René Jansen op voor de Volkspartij
Dongen. Perry Wens volgt voor de VVD Rolf Vullings op. In principe worden zij tijdens de raadsvergadering op 24 mei geïnstalleerd.
Formatiegesprekken
Op vrijdag 13 april gingen de drie partijen voor het eerst met elkaar om tafel. In
het afgelopen Hemelvaartsweekend werden de laatste onderdelen afgerond. De
gesprekken stonden onder leiding van formateurs Joost van Huijgevoort en Yvo
Kortmann. Zij waren eerder als informateurs actief.

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
20 m ei: Dorps w andeling 's Gravenm oer

Zondag 20 mei kun je met een gids op pad in
's Gravenmoer. De gids neemt je mee naar de
eeuwenoude dijkjes, het slagenlandschap en
de pittoreske dorpskern. Je ontdekt de historische grenslijn tussen Holland en Brabant,

die zichtbaar is gemaakt met houten grenspalen. De dorpswandeling is iedere maand
anders qua route en duurt ongeveer twee
uur. De gids vertrekt om 11.00 uur vanaf de
parkeerplaats van restaurant SED, Hoofdstraat 75 in 's Gravenmoer. Deelname kost 2
euro per volwassene; aanmelden is niet nodig.
Wandelarrangem enten en groeps w andelingen
Naast de inloopwandelingen kun je ook losse
groepswandelingen en wandelarrangementen boeken. De vrijwilligers van museum De
Looierij kunnen je uitgebreid informeren
over de mogelijkheden en wandelingen-opmaat boeken. Bel naar 0162-387 194, stuur
een e-mail naar info@delooierij.nl of vul het
boekingsformulier in op www.delooierij.nl.

Zondag 27 m ei: Dag v an het Park
Op zondagmiddag 27 mei bruist Park Vredeoord van de activiteiten voor jong en oud.
Tijdens de Dag van het Park is er live muziek
en allerlei Dongense verenigingen en instanties presenteren zich met kramen en tenten.
Dit alles onder het motto: 'Gewoon Gezellig
Buiten'. Bezoekers worden uitgenodigd om
mee te doen, bijvoorbeeld met een potje
tennis of schaken. Ook zijn er proeverijen en
kun je zelf thee samenstellen. Vooral voor
kinderen is er van alles te doen en te beleven. De Boekenboom brengt boeken tot leven met theater. Bij de stand van Broeder Reparatus kunnen kinderen heerlijk knutselen
en bij TC Bas Dongen poffertjes bakken. De
Dag van het Park begint om 12.00 uur en
eindigt om 18.00 uur. Neem gerust je picknickmand mee! Kijk voor het volledige

programma op www.parkplezier.nl.

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.

Dongen, postbus 10153, 5100 GE Dongen, bij voorkeur in te dienen
via info@dongen.nl.
Bes luit am bts halv e w ijziging adres gegevens naar onbekende
bes tem m ing
Het college van Dongen maakt bekend dat het heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Vertrokken Onbekend
Waarheen”. 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
Lipień, M.Ł.

Geboortedatum

Zaaknum m er

20-02-1980

48465

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan
één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende
bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener,
de datum, het zaaknummer en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker
gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens met het
besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van
Dongen, postbus 10153, 5100 GE Dongen, bij voorkeur in te dienen
via info@dongen.nl.

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning met datum aanvraag ontvangst: 27-4-2018 t/m 9-5-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Fazantenweg 24
uitbreiden van de woning
00052564
Haagwinde 22
bouwen van een woning
00052231
aanleggen van een inrit
00052161
Industriestraat 3
het aanleggen van een inrit/uitrit
00052241
Kanaaldijk Noord 19
het uitbreiden van de woning
00052665
Mgr. Nolenslaan 12
Sint Josephstraat 74
kappen van een dennenboom en 3 berken
00052242
het plaatsen van een erfafscheiding
00052385
Weide 2

Datum ontvangst
07-05-2018
30-04-2018
30-04-2018
30-04-2018
08-05-2018
30-04-2018
02-05-2018

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 27-4-2018 t/m 9-5-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Globale locatie
Mies van der Rohestraat 26
het plaatsen van 3 pallets stenen in parkeerhaven van 3 t/m 13 mei 2018 00052274
afvoerleiding plaatsen Mgr. Schaepmanlaan van 900052673
Mgr. Schaepmanlaan 9

Datum ontvangst
1-5-2018
9-5-2018

De volledige tekst van dit besluit ligt vanaf heden ter inzage bij de
centrale balie van de gemeente Dongen.

Datum ontvangst
3-5-2018
4-5-2018
4-5-2018
7-5-2018
8-5-2018

Wij wijzen u erop, dat een ieder wiens belang rechtstreeks bij deze
besluiten is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene
Wet Bestuursrecht (ABW.), binnen 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen bij ons college, tegen vorenstaand be¬sluit van ons college. Met
betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt het volgende:
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste
bevat¬ten: 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.

Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 27-4-2018 t/m 9-5-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Globale locatie
Kanaalstraat 119
Ministerie van Defensie aanvraag evenement familiedag 22-9-2018
00052440
melding straatfeest Churchillstraat d.d. 30-06-2018
00052477
Churchillstraat 24
dwars door Dongen 16-6-2018
00052501
Dongen
collecte vergunning Oranjefonds 2019
00052567
Dongen
Showoff Imports - evenement Car Festival 00052620
de Slof 6
De Slof 6 - 28 en 29 juli 2018
Stichting Donckhuys - aanvraag evenement
00052641
Hoge Ham 126
Openingsweekend De Cammeleur - 02-09-20
Verleende vergunningen met datum besluit: 27-4-2018 t/m 9-5-2018
Globale locatie
Omschrijving
kappen van een dennenboom en 3 berken
Sint Josephstraat 74
Laagstraat 42
kappen van twee bomen
Veenmos, Achterhuizensticht,
Sleutelbloem, Korenbloem,
Koekoeksbloem en Onkelsticht het bouwen van 62 woningen
ontheffing op bestemmingsplan voor gebruik
Hoge Ham 67
Haagwinde 22 UNIT
plaatsen van een tijdelijke woonunit
het bouwen van een schuur en kappen van 23 bomen
Klein Dongenseweg 13
Avond vierdaagse 's Gravenmoer 29-05 t/m 01-06-2018
Diverse straten 's Gravenmoer
Kerkstraat 43
aanvraag drank- en horecawetvergunning
Aanvraag artikel 35 ontheffing De Viersprong Verrassend Dongen
grasveld plein Heuvel
Looiersplein
concert Fanfare Euterpe 23 juni 2018
Hamsesticht en Achterhuizensticht aanleggen van een loopbrug tussen de Hamsesticht
en Achterhuizensticht
Hoge Ham 55 A
het kappen van 3 bomen
Werkgroep Verrassend Dongen - aanvraag evenement diverse locaties
diverse locaties - 21-05-2018
Proef Dongen - aanvraag evenement - Park Vredenoord - 29-06-2018
park vredenoord
ontheffing op bestemmingsplan voor gebruik kleedruimte,
Deken Batenburgstraat 2B
kantine en veld voor overnachting 1 weekend per jaar

Zaaknummer
00052242
51140

8-5-2018

Datum verzonden
3-5-2018
26-4-2018

00048093
00049716
00050079
00051503
00048777
00045148
00051646
00047751
00050157

4-5-2018
4-5-2018
4-5-2018
4-5-2018
7-5-2018
7-5-2018
7-5-2018

00051478
00051283

3-5-2018
7-5-2018

00047536

7-5-2018

00051908

4-5-2018

8-5-2018

■

VERKEER

Gehandicapten parkeerplaats en
Wij maken bekend dat wij besloten hebben om drie algemene gehandicaptenparkeerplaats in te richten te:
- Hoge Ham te Dongen, ter hoogte van de Cammeleur.

Parkeerplaats en elektris che pers onenauto’s
Het college van b & w van Dongen maakt bekend dat zij op 23 april
2018 een verkeersbesluit heeft vastgesteld voor het reserveren van
twee parkeerplaatsen in de Prinses Margrietstraat ten behoeve van
het opladen van elektrische personenauto's welke uitsluitend mogen
worden gebruikt voor het daadwerkelijk en bij voortduring 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 voor het onderbord te voorzien van een 2e
pijl verwijzend naar de bestemde parkeerplaats.
Het verkeersbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor een periode van 6 weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis en treedt in werking met ingang van de
dag na publicatie in deze informatiekrant.

Dongen, 17 mei 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Meldingen met datum (datum besluit): 27-4-2018 t/m 9-5-2018
Omschrijving
Globale locatie
Mies van der Rohestraat 26
het plaatsen van 3 pallets stenen in parkeerhaven van 3 t/m 13 mei 2018
Gemeentenweg 55
het verwijderen van asbesthoude golfplaten
het verwijderen van asbesthoude plafondplaten
Hollandsetuin 1
Waspikse weg 27
het verwijderen van asbesthoude golfplaten
het verwijderen van asbesthoude golfplaten
Havenstraat 1
Hoofdstraat 24-26
het verwijderen van asbesthoude golfplaten

Zaaknummer
00052274
52115
51837
51632
52428
52308

Datum verzonden
1-5-2018
3-5-2018
30-4-2018
7-5-2018
8-5-2018
8-5-2018

Besluiten vergunningvrij met datum besluit 27-4-2018 t/m 9-5-2018
Globale locatie
Omschrijving
Molendijk 49
plaatsen van een erfafscheiding

Zaaknummer
00051558

Datum verzonden
8-5-2018

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, 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.

■
■

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (paragraaf 3.3, artikel 3.10 Wabo).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens voor de hieronder
genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag betreft Europaplein 1 in Dongen.
- Activiteit het brandveilig gebruiken van een bouwwerk: het gebruiken van het bouwwerk als zorgclusterwoningen met 24-uurs zorg,
het verlenen van dagverblijf aan meer dan 10 personen met een
lichamelijke of verstandelijke handicap en een kantoorfunctie.
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 18 mei t/m 29 juni 2018 ter inzage bij de
balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Gedurende
deze zes weken kan iedereen bij het college van burgemeester en
wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen
:
- schriftelijk (tav: burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus
10153, 5100 GE in Dongen).
- Mondeling, na afspraak met de behandelend ambtenaar, van het
Team Vergunningen en Handhaving (tel.nr. 140162).
Omdat een bezoek aan het gemeentehuis alleen na het maken van
een afspraak mogelijk is, kunt u via telefoonnummer 140162 of via
www.dongen.nl een afspraak maken voor een persoonlijk contact. Wij
verzoeken u bij het maken van deze afspraak het zaaknummer te vermelden, uw contactgegevens te vermelden en duidelijk aan te geven
wat de reden is voor het maken van de afspraak.

■

WET MILIEUBEHEER

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:
- Paprikakwekerij Jongeleen B.V., Fazantenweg 11 te Dongen.

■

BEKENDMAKING

Bes luit am bts halve w ijziging adres gegevens w egens vertrek
naar het buitenland
Het college van Dongen maakt bekend dat het heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Vertrek Buitenland”.
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
Hu, Y.

Geboortedatum

Zaaknum m er

06-01-1976

44754

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan
één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende
bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener,
de datum, het zaaknummer en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker
gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens met het
besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van

De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

De burgemeester,
drs. M.C. Starmans-Gelijns

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.
Vaartweg
Reconstructie Vaartweg tussen rotonde Gaasjesweg en Oude
Veepad.
Vervangen openbare verlichting en renovatie riolering.
In uitvoering: t/m eind juni
Onkruidbestrijding op verharding.
Alle wegen en pleinen
In uitvoering: vanaf week 17
Duiventorenbaan en Westerlaan en Kanaaldijk Noord
Verlagen van bermen
In uitvoering: week 20 en 21
Omgeving Cammeleur
Herinrichting van de toegangsweg naar de Cammeleur en park
Vredeoord. Aanleg van Parkeerplaatsen voorzijde van brasserie
Winkk
In uitvoering: week 17 t/m 24
Geheel Dongen
Maaien van bermen bij uitzichtlocaties
In uitvoering: week 20
Bieslant, Dongedijk
Opschonen voet-fietspaden
In uitvoering: 16 t/m 18 mei

