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AGENDA
■ Donderdag 19 april, opnierende raadsvergadering, 20.00 uur, raadszaal
gemeentehuis
■ Maandag 23 april en dinsdag 24 april 2018,
Informatieavond voorkomen georganiseerde criminaliteit, van 19.00 tot 22.00 uur,
Centrale hal gemeentehuis.

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

Informatieavonden over
voorkomen georganiseerde
criminaliteit
Op 23 en 24 april zijn er in het gemeentehuis in Dongen informatieavonden over het voorkomen van georganiseerde criminaliteit in met name het buitengebied. Experts van de politie,
provincie, het Regionale Informatie en Expertise Centrum en de gemeente vertellen hoe
signalen te herkennen zijn en hoe bewoners en ondernemers kunnen helpen in de strijd
tegen ondermijning.
Steeds vaker proberen criminele organisaties zich te
mengen in het dagelijks leven in onze gemeente. Ze
maken bijvoorbeeld gebruik van industrieterreinen,
loodsen en het buitengebied. Plekken waar je niet snel
opvalt en dus gemakkelijk buiten beeld kunt blijven
voor politie en gemeente. De veiligheid en leefbaarheid
zijn hierdoor in het geding. Om bewoners en ondernemers alert te maken en te betrekken bij het voorkomen
van criminaliteit, worden er informatieavonden georganiseerd.
De informatieavonden hebben plaats op:
Datum :
maandag 23 april en dinsdag 24 april 2018 (de avonden zijn
gelijk van opzet, belangstellenden kunnen een datum kiezen die hen het beste past)
Tijd:
van 19.00 tot 22.00 uur

Locatie:
Centrale hal gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen, ingang via achterzijde.
Program m a inform atieavonden:
19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.15 uur: Welkom door burgemeester
Marina Starmans-Gelijns
19.25 uur: Experts aan het woord
20.30 uur: Netwerkplein
21.30 uur: Informele afsluiting en drankje
22.00 uur: Einde
Meer informatie
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en aanmelding terecht bij Laura Vos van team Veiligheid via
laura.vos@dongen.nl of 14 0162 (centraal nummer gemeente Dongen).

21 mei:
Verrassend
Dongen Dag!

Meer keuze in aanbieders voor Dongense cliënten

Hulp te Huur nu ook aanbieder van
huishoudelijke hulp in Dongen

Het programma voor de jaarlijkse Verrassend Dongen
Dag is bekend! Op maandag 21 mei 2018 (2e Pinksterdag) zal het borrelen en bruisen 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. Je bent welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
Op www.dongen.nl/verrassenddongen2018 vind je een
overzicht met alle deelnemende locaties. Binnenkort
wordt de flyer met het dagprogramma verspreid. Houd
Facebook en Instagram in de gaten voor de laatste
nieuwtjes en verrassende foto's. Wil je kans maken op
een mooi mand vol streekproducten van 's mam? Maak
een leuke foto van de dag en deel deze met
#verrassenddongen op Instagram en Facebook.

Jong, ondernem end en m et een flinke portie doorzettingsv erm ogen tim m ert ze m et haar bedrijf Hulp te
Huur aan de w eg. In 2011 s tartte Melanie van Bijnen
na het afronden v an haar s tudie aan de Univ ers iteit
v an Tilburg m et een v es tiging in Tilburg. Na een uitbreiding in divers e Brabantse gem eenten s tart de 29
jarige nu ook in de gem eente Dongen.
Hulp te Huur is sinds 1 maart 2018 een gecontracteerde
aanbieder van de gemeente Dongen, dus als u vanuit de
Wmo een indicatie heeft voor hulp bij het huishouden, kunt
u ook voortaan bij Hulp te Huur terecht voor een huishoudelijke hulp.
“Wij werken met betrouwbare vaste medewerkers, al onze
medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Controle hondenbelasting
Jaarlijks v inden controles op het houden van honden plaats. Medew erkers v an het ges pecialis eerde
bedrijf Legitiem B.V. voeren deze controle van 11
april tot m edio juli 2018 s teekproefs gew ijs huisaan-huis uit. De controleurs zijn in het bezit van
een legitim atiebew ijs , w at zij op v erzoek aan u
kunnen tonen. Op dit legitim atiebew ijs staat onder andere een foto van de controleur en
zijn/haar naam .
Niet thuis?
Treft de controleur u niet thuis en heeft hij het vermoeden dat u een hond houdt, dan laat hij een brief met
een aangifteformulier achter. U bent verplicht deze
aangifte ingevuld en ondertekend te retourneren. Ook
als u geen hond houdt. Doet u dit niet of als bij de controle blijkt dat u bewust geen aangifte heeft gedaan,
dan kan er een boete worden opgelegd.
Meer weten?
Meer informatie over hondenbelasting vindt op
www.dongen.nl/hondenbelasting of
www.bwbrabant.nl.

vaandel en wij kunnen u snel voorzien van een huishoudelijke hulp, u heeft dus geen wachttijd", aldus Van Bijnen.
Raamovereenkomst
Het college van burgemeester en wethouders van Dongen
heeft besloten om met ingang van 1 maart 2018 een raamovereenkomst voor de levering van hulp bij het huishouden
in natura af te sluiten met Hulp te Huur (looptijd tot uiterlijk 1 juli 2019). Deze aanbieder is in West- en Midden-Brabant actief. De keuzevrijheid van Dongense cliënten op dit
terrein wordt hiermee uitgebreid. Naast Hulp te Huur levert
in de gemeente Dongen zorgaanbieder Actief Zorg sinds
enkele jaren hulp in het huishouden in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Meer informatie via www.hulptehuur.nl of
bel naar 013-2600100.

Nieuwe editie magazine
Toeristisch Langstraat is uit!
Deze w eek is de nieuw e editie v an het m agazine 'Toeristisch Langs traat' v ers chenen. Het gratis tijdschrift
pres enteert al het m oois dat de gem eenten Dongen,
Loon op Zand, Waalw ijk en Heusden te bieden hebben.
De uitgave voor 2018-2019 staat weer boordevol praktische
informatie en leuke tips voor een kort of lang verblijf in De
Langstraat. Binnen de thema's Design & Ambacht, Beleving
& Vermaak en Natuur & Cultuurhistorie komen bijzondere
parels aan bod. Maar er is meer: een special over food, een
toeristisch ABC met allerlei interessante adressen, een overzichtskaart met attractieve plekken en een evenementenpagina.
Verspreiding
Het blad telt dit jaar maar liefst 68 pagina's en verschijnt in
een oplage van 16.000 stuks. Het wordt breed verspreid via
de adverteerders, de toeristische bureaus, de vier gemeenten en vele recreatieve ondernemers in en rondom het gebied De Langstraat. Via het platform ISSUU is het blad digitaal te lezen: https://issuu.com/2dstudioinvorm/docs/toeristisch_langstraat_2018-2019.
Samenwerking
Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk trekken samen op in de gebiedspromotie van De Langstraat. Met als
doel: inwoners en recreanten verleiden tot een bezoek en
hen te laten betoveren. Het magazine, een initiatief van de
toeristische bureaus en gemeenten in De Langstraat, is een
voorbeeld van deze samenwerking.
Het magazine ‘Toeristisch Langstraat 2018-2019’ is tot stand

gekomen door financiële bijdragen van de initiatiefnemers
en advertenties. '2 studio in vorm' uit Kaatsheuvel heeft de
vormgeving en de advertentiewerving verzorgd. Benieuwd
naar de uitgave? Een gratis exemplaar is onder andere af te
halen in het gemeentehuis en de bibliotheek.

Nieuwe manier van
onkruidbestrijding

Klaar voor de
nieuwe privacywetgeving (AVG)?

Het gebruik v an bestrijdings m iddelen bij de bestrijding v an onkruid is niet m eer toegestaan. Vanaf nu pakt de
gem eente Dongen deze bes trijding dan ook op een andere m anier aan. Deze nieuw e m ethode voor onkruidbes trijding op v erharding (straten en s toepen) is erop gericht om de plant op een duurzam e en natuurlijke w ijze
te bes trijden.

Op 25 mei 2018 maakt de Wet bescherm ing persoonsgegevens (Wbp) plaats voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als (sport)vereniging, organisatie, school of bedrijf verwerkt u ook
persoonsgegevens. Daarom is het van belang dat u
voldoet aan de eisen van de AVG vóór 25 mei 2018.

Wij maken hierbij gebruik van een combinatie van verschillende technieken, zichtbaar in onderstaande tabel.
Methode

Machine inzet

Toelichting

Locaties

Mechanisch

Borstelmachine
Bosmaaier
Veegauto

Bij achterstand in de bestrijding
en bij zeer hardnekkig onkruid
zoals weegbree

Locaties waar overige methoden niet mogelijk zijn

Thermisch

HOB (Hete Lucht
Onkruid Bestrijding)
HOAF

Hete lucht/water komt in
contact met de plant
waardoor deze afsterft

Geheel areaal

Obstakelteam

Handgereedschap
Handbrander
Heetwater-unit

Het obstakelteam bestaat uit
hoveniers. Het obstakelteam krijgt
kritieke onkruidlocaties door via
de voorman/machinist HOB-machine

Obstakels en lastig te
bewerken oppervlakken.

Thermische bestrijding
Het uitgangspunt is om thermisch te bestrijden, aangezien dit de meest duurzame methode is. Wanneer
thermisch bestrijden door omstandigheden niet haalbaar is passen wij andere methodes toe.
Om voor het thermisch bestrijden van onkruid een
goed uitgangspunt te creëren wordt met een borstelmachine in combinatie met een veegwagen bestaand
onkruid en een aanwezige voedingsbodem voor nieuw
onkruid verwijderd. Hierbij is direct resultaat zichtbaar.
Thermische bestrijding met heet water of hete stoom
wordt, afhankelijk van de locatie en de weersomstandigheden, 3 tot 6 keer gedurende het groeiseizoen
toegepast. Het hete water of hete stoom wordt onder
hoge druk op het onkruid gespoten. Hierbij blijft de
plant na behandeling aanwezig zodat niet direct een
schoon beeld ontstaat. Het onkruid wordt na een aan-

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een
persoon. Het gaat daarbij om naam, adres met postcode,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, maar ook pasfoto's en camerabeelden kunnen persoonsgegevens bevatten.
Belangrijkste veranderingen
De AVG zorgt voor veel veranderingen. We zetten de drie
belangrijkste voor u op een rijtje.
• Registerplicht. Bijna elke organisatie moet een register
maken van de persoonsgegevens die verwerkt worden.
In het register moet het doel en een gegronde reden
voor de verwerking worden vastgelegd.
• Vragen van toestemming. U moet als verwerker van de gegevens dus een gegronde reden hebben om de gegevens
te verwerken. Het geven van toestemming door de betrokkenen is zo'n gegronde reden. De betrokkene dient
dus schriftelijk of digitaal toestemming te hebben gegeven
door middel van een duidelijke en actieve handeling.
• Het recht op verwijdering van de gegevens. Dit houdt in
dat de betrokkene u kan verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen.

tal behandelingen door uitputting tot in de wortel gedood. Bij deze methode is geen gevaar voor brand.
Branden
Voor het verwijderen van onkruid rond obstakels en
op lastig te bereiken en te bewerken locaties worden
branders ingezet. Branders worden uiteraard niet gebruikt in een omgeving die brandbaar of explosief is.
Bovengrondse onkruiddelen worden bij het toepassen
van branders verwijderd door verbranding.
Overige locaties
Half verharde paden worden 5 keer per jaar behandeld met hete lucht (zoals in de Ecologische Verbindingszone (EVZ), Bieslant en de dijkjes).
De wegen worden niet behandeld. Alleen de
goten(randen) van de wegen. En uiteraard trottoirs en
parkeerplaatsen worden behandeld.

Wilt u als (sport)vereniging, organisatie, school of bedrijf
ook klaar zijn voor de nieuwe privacywet?
Zorg dan dat u de benodigde informatie opzoekt die geldt
voor uw beroepsgroep of uw organisatie. Zo heeft bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond een stappenplan gemaakt voor voetbalclubs. Op
www.dongen.nl/actueel/nieuws geven we een aantal handige links die u kunnen helpen.

Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders
■

BEKENDMAKING

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
Ţânţaş, V.A.

Schematische weergave van Thermische bestrijdingswijze:

Geboortedatum

Zaaknum m er

16-06-1995

49610

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.

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
A fgrav en v an berm en
We starten in week 17 met het afgraven van de bermen langs een 4 tal
wegen in Dongen. De locaties zijn:
Duiventorenbaan en Westerlaan (tussen Middellaan en Noorderlaan). Op
deze locaties wordt de grasberm verlaagd om de afwatering van de wegen te verbeteren.Tijdens deze werkzaamheden worden er verkeersmaatregelen getroffen zoals een vooraanduiding en snelheidsmaatregelen.
Hierbij worden ook verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.
De werkzaamheden zullen plaats vinden in week 17 en 18. Na deze werkzaamheden wordt het wegvak geveegd door de aannemer.

G e h an d i c a p t e n p ar k e e r k a a r t d i gi taa l aanv r age n
De gemeente Dongen gaat steeds
meer digitaal. Vanaf nu kunt u ook
uw aanvraag om een Gehandicaptenparkeerkaart digitaal doen. Ga
voor
meer
informatie
naar
www.dongen.nl

Wegs leepregeling opbouw jaarm arkt
Let op! In verband met de opbouw van
de jaarmarkt mogen er zondag 22 april
vanaf 05.00 uur 's morgens geen auto's
geparkeerd staan aan:
- de Hoge Ham (tussen de koepelkerk
en de Jan Mertenslaan)
- de Korte St. Josephstraat (tot aan
Paul de Groenteman)
- de Tramstraat (tot aan de Prins Bernhardstraat).
Deze tijdelijke maatregel wordt ter
plaatse ook aangekondigd met borden.
We verzoeken u vriendelijk om uw auto
elders te parkeren. Auto's die er zondag wel nog staan, worden weggesleept. Alvast bedankt voor de medewerking.

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
Van Boxtel, M.A.J.M.

Geboortedatum

Zaaknum m er

30-09-1966

50801

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.

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

■

BOUWEN EN WONEN

De onderstaande lijst bevat de omgevingsvergunningsaanvragen en verleende vergunningen alsmede alle meldingen van en verzoeken om ontheffing APV en aanvragen vergunning APV. Bezwaar of beroep indienen tegen de hierin genoemde activiteiten is pas mogelijk nadat een vergunning is verleend.
Binnengekom en aanv ragen om gevings vergunning m et datum aanvraag ontvangs t: 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Eindsestraat 76
het bouwen van een overkapping
00051281
Gerardus Majellastraat 2 A
vervangen van de erfafscheiding
00051349
het plaatsen van een dakkapel
00051379
Hof 80
uitbreiden van de woning
00050792
Hoge Ham 99
het kappen van 2 bomen
00051140
Laagstraat 42
Le Corbusierstraat 10
verbreden van de bestaande inrit en aanleggen van een extra inrit
00051350
het plaatsen van deuren in de carport
00050956
Molendijk 56 A
ontheffing op bestemmingsplan voor overnachting op erf
00051090
Oude Oosterhoutse Baan 15
IJzertijdboerderij 21-6-2018
bouwen van een extra garage
00050803
Schoolsticht 76
Sterrebos 9
het plaatsen van den dakkapel aan de achterzijde
00050689
het verbreden van de inrit
00050955
Stevenshof 15
gewijzigd bouwen van de woning
00050791
Uiterste Stuiver Oost 8
00051257
Vaartweg 22 te 's Gravenmoer het plaatsen van units t.b.v seizoenshuisvestiging
milieuneutraal veranderen van het bedrijf
00051344
Vierbundersweg 11

Datum ontv angs t
10-04-2018
11-04-2018
12-04-2018
29-03-2018
08-04-2018
11-04-2018
03-04-2018
06-04-2018
31-03-2018
29-03-2018
03-04-2018
29-03-2018
10-04-2018
11-04-2018

Binnengekom en verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
het houden van een straatfeest gedeelte Churchillstraat op 30-06-2018
00050862
3-4-2018
gedeeltelijk Churchillstraat
het plaatsen van een container van 5-4-2018 tot 7-4-2018
00050993
3-4-2018
Stuyvesantstraat 2
Bizetstraat 35
het plaatsen van een container van 9-5-2018 tot 14-5-2018
00051053
4-4-2018
Binnengekom en m eldingen Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum aanvraag ontvangs t: 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
ontheffing drank en horeca dorpsfeest
00050876
1-4-2018
sportcomplex Gaasjes
Ponyterrein Gemeentenweg
ontheffing drank en horeca traktorbehendigheidswedstrijd
00050877
1-4-2018
ontheffing drank en horeca BBQ wedstrijd
00050879
1-4-2018
Vaartweg 131
Looiersplein
ontheffing Drank- en Horecawet - Jaarmarkt 22 april 2018
00051205
9-4-2018
aanvraag verklaring van geen bezwaar fietstocht 19-8-2018
00051224
9-4-2018
Dongen - 's Gravenmoer
Binnengekom en aanv ragen Vergunning APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Hoge Ham 139
aanvraag drank en horecawetvergunning Grillroom-Pizzeria Alanya 00051120
5-4-2018
The Little Birds - loterijvergunning 2018
00051223
9-4-2018
Vaartweg 137
Emolife Aanvraag ventvergunning 2018 Fairshare Nederland
00051111
6-4-2018
Dongen
diverse locaties
Werkgroep Verrassend Dongen
00051283
10-4-2018
- aanvraag evenement - diverse locaties - 21-05-2018
Verleende vergunningen m et
Globale locatie
Fazantenweg 53
Anjerstraat 3
Gladioolstraat 17
Ponyterrein Gemeentenweg
Bizetstraat 35
Pastoor Dirvenstraat 11
Dongen Vaart

datum bes luit: 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Om s chrijv ing
het bouwen van een tuinbouwloods en laaddock
het plaatsen van een dakkapel
het plaatsen van een dakopbouw
ontheffing drank en horeca traktorbehendigheidswedstrijd
het plaatsen van een dakkapel
Het aanvragen van een stookvergunning
Koningsdag activiteiten 27-4-2018 en tractor
behendigheid wedstrijd 29-4-2018

Van rechts w ege verleende vergunningen m et datum bes luit: 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Milieu neutrale melding chemie-unit
Eindsestraat 137
Verlengings bes luiten m et datum bes luit: 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Eindsestraat 137
het aanpassen van de voorgevel van hal 9 en het plaatsen van een Chiller
Achterhuizensticht,Sleutelbloem,
Korenbloem,Koekoeksbloem,
Onkelsticht
het bouwen van 62 woningen
Ruysdaelstraat 14
het uitbreiden van de woning
Meldingen m et datum (datum bes luit): 29-3-2018 t/m 13-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Stuyvesantstraat 2
het plaatsen van een container van 5-4-2018 tot 7-4-2018
Bizetstraat 35
het plaatsen van een container van 9-5-2018 tot 14-5-2018
Kapucijnenstraat 16
het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van schuur
Gemeentenweg 83
het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van schuur en
restanten op maaiveld
Klein Dongenseweg 81
slopen van 2 verdiepingsvloeren en een muur

Zaaknum m er
00048877
00049361
00050233
00050877
00049602
00050618
00049267

Zaaknum m er
00048025

Datum verzonden
3-4-2018
3-4-2018
3-4-2018
9-4-2018
12-4-2018
11-4-2018
9-4-2018

Datum verzonden
10-4-2018

Zaaknum m er
Datum bes luit
0004593729-03-2018 Veenmos,

00048093
00048569

Zaaknum m er
00050993
00051053
00050634
00050277
00050793

04-04-2018
11-04-2018

Datum verzonden
6-4-2018
6-4-2018
6-4-2018
30-3-2018
10-4-2018

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.

en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het
beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Informatie
Voor nadere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met
mevrouw M.C. Gorissen van het team Beleid, telefoonnummer: 14
0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

■

Ontw erpbes tem m ings plan Zonnepark Tichelrijt
Het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Tichelrijt voorziet in de aanleg van een zonnepark op het beoogde bedrijventerrein Tichelrijt III.
Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Dongen, sectie
L, nrs. 147 ged., 25, 222 ged., 28 ged., 62, en 69. Op de locatie rust
ingevolge de geldende Beheersverordening Tichelrijt de bestemming
'Agrarisch'. De aanleg van een zonnepark is binnen deze bestemming
niet mogelijk. Om het zonnepark te kunnen realiseren, is een bestemmingsplan nodig.
Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast
te stellen. Aangezien de gronden in eigendom zijn van de gemeente
Dongen is kostenverhaal niet aan de orde en is het sluiten van een
anterieure grondexploitatieovereenkomst of het vaststellen van een
exploitatieplan niet nodig.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 20 april 2018 tot en met donderdag 31 mei 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal
van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via
www.dongen.nl / Plannen en projecten / Bestemmingsplannen /
Dongen / Zonnepark Tichelrijt of via www.ruimtelijkeplannen.nl
(IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2018000049-OW01).
Zienswijze
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de
volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:
- schriftelijk, tav: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100
GE in Dongen;
- mondeling, na afspraak met de heer B.W. Lambooij van het team
Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: bernard.lambooij@dongen.nl
Vervolgprocedure
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de
opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad
beslist naar verwachting in juli 2018 over de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met de heer B.W. Lambooij van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: bernard.lambooij@dongen.nl

■

■

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Verlening om gevings vergunning m iddels uitgebreide voorbereidings procedure
(artikel 3.10 Wabo), Kerks traat 50, Dongen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing
van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en voor de hieronder genoemde deelactiviteit, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen.
De aanvraag betreft het perceel Kerkstraat 50 in Dongen en voorziet
in de volgende deelactiviteiten:
- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan.
Naast de bestaande woning op het perceel Kerkstraat 50 wordt een
nieuwbouwwoning gerealiseerd.
Ter inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
vrijdag 20 april 2018 tot en met vrijdag 1 juni 2018 tijdens de ope-

ningstijden worden ingezien bij de balie Bouwen en Milieu in de
Publiekshal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens in te zien
via www.dongen.nl / Omgevingsvergunning / Kerkstraat 50 of via
www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer:
NL.IMRO.0766.OABP20180016-VG01)
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit,
met ingang van vrijdag 20 april 2018 tot en met vrijdag 1 juni 2018,
beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester
en wethouders te wenden.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam
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Van rechts w ege verleende vergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat ingevolge artikel 4.20b, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht de
gevraagde omgevingsvergunning (activiteit milieu) van rechtswege is
verleend, omdat binnen de wettelijke beslistermijn geen besluit is
genomen. Wij hebben wel vastgesteld dat de verandering daadwerkelijk milieuneutraal is.
Adres
Omschrijving project
De wijziging betreft: Het tijdelijk verplaatsen
Eindsestraat 137
Dongen,
van chemie-unit 22. In Hal 7 staat momenteel
Coca-Cola Enterprise nog de oude glaslijn 3. Door de bouw van
glaslijn 10 in 2016 is deze overbodig geworden.
Nederland BV
Om de lijn te demonteren en af te voeren moet
chemie-unit 22 tijdelijk verplaatst worden.
(OLO-nummer 3465403).
De aanvraag en alle relevante informatie liggen met ingang van 20
april t/m 31mei 2018.
Bezwaarmogelijkheid
Tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning kunnen
belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de bij
de gemeente Dongen. Deze richt u aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Dongen via info@dongen.nl. Kunt u
niet digitaal reageren dan kunt u uw bezwaarschrift toesturen via
Postbus 10153, 5100 GE in Dongen
De termijn voor het indienen van bezwaar is zes weken en vangt aan
met ingang van de dag na publicatie van dit besluit. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;
de gronden van het bezwaar.
De werking van de van rechtswege verleende vergunning wordt
opgeschort totdat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken of, indien een bezwaarschrift is ingediend, op dit
bezwaarschrift een beslissing is genomen.

■

■

WET RUIMTELIJKE ORDENING
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Wij maken bekend dat wij besloten hebben om een gehandicaptenparkeerplaats in te richten voor:
- De bewoner van Gerardus Majellastraat 16 te Dongen.
De volledige tekst van dit besluit ligt vanaf heden ter inzage bij de
centrale balie van de gemeente Dongen, Hoge Ham 62. Wij wijzen u
erop, dat een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit 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.

Dongen, 19 april 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

