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AGENDA
■ Woensdag 7 maart, infoavond verkeersplan ‘s Gravenmoer, 20.00 uur, restaurant
SED.
■ Maandag 12 maart, Verrassend Dongen
inspiratiesessie, 20.00 uur, De Heeren van
Dongen.

Op woensdag
21 maart 2018 zijn
de gemeenteraadsverkiezingen.
Kijk voor nieuws
en informatie op
www.dongenkiest.nl

Nieuw gemeentelijk armoedebeleid 8 maart in de raad

Meedoen in Dongen
Als je een laag inkomen hebt is er niet altijd geld om lid te worden van een (sport)vereniging, bibliotheek of een ouderenbond. Ook geld voor zwemlessen of het betalen van de ouderbijdrage is
vaak een probleem. De gemeente Dongen wil graag dat inwoners met een smalle beurs kunnen
blijven meedoen.
Daarom wordt het gemeentelijk armoedebeleid vernieuwd. De gemeenteraad van Dongen behandeld
op 8 maart aanstaande het nieuwe beleidsplan
"Dongen Samen Sterk Tegen Armoede". In het beleidsplan worden voorstellen gedaan om het huidige
beleid op een aantal punten aan te passen aan de
landelijke wetgeving. Er worden ook voorstellen gedaan om het beleid uit te breiden met nieuwe voorzieningen.
Nieuwe Meedoenregeling
Het huidige Minimafonds is een regeling die niet
meer in deze vorm voortgezet kan worden. Gemeenten mogen geen geld verstrekken omdat het Rijk
aangeeft dat inkomensbeleid geen gemeentelijke
maar een landelijke taak is. Gemeenten mogen wel
een (participatie) voorziening voorstrekken. Een
voorziening betekent dat je bijvoorbeeld lid kan
worden of blijven van een sportclub maar dat je
geen geld meer krijgt om de contributie te betalen.
De gemeente betaalt de contributie rechtstreeks aan
de vereniging. Daarom wordt nu voorgesteld om het
Minimafonds te beëindigen en een nieuwe Meedoenregeling in te voeren.

Verandering
De belangrijkste verandering voor u is dat er geen
geld meer wordt verstrekt, maar dat er een zogenaamd Meedoenbudget wordt toegekend . Het Meedoenbudget heeft wel een waarde in euro's en kan
ingezet worden om de kosten van bijvoorbeeld het
lidmaatschap van de sportclub of de ouderenbond te
betalen. De gemeente Dongen zorgt dat uw contributie wordt betaald.
De tweede verandering zijn de bedragen van het budget. De bedragen van het Meedoenbudget voor kinderen zijn hoger dan de bedragen van het huidige
Minimafonds. Dit komt omdat de gemeente Dongen
extra geld heeft gekregen van het Rijk om de armoede bij kinderen te bestrijden. In 2017 is dit geld besteed aan een Kinder Decemberpakket. Vanaf 2018
wordt een deel van dit geld ingezet voor het Meedoenbudget van de kinderen.
Meer informatie
Meer informatie over de Meedoenregeling kunt u vinden op www.dongen.nl Daar vindt u onder andere
de veel gestelde vragen en antwoorden aangaande de
Meedoenregeling 2018.

Hoe wilt u wonen?

Twee maanden De Entree
•
•
•
•

Geef uw mening!
Voelt u zich thuis in Dongen? Is het een gem eente
w aar u graag w oont? Bev alt de buurt en de w oning? Of bent u op zoek naar andere w oonruim te
of een andere om gev ing? De gem eente Dongen
w il de w oningm arkt graag zo goed m ogelijk aan
laten sluiten bij de w ensen van inw oners. Om te
w eten w at die w ens en zijn, is vorige een groot
w oningbehoefteonderzoek van s tart gegaan.

Bekend met De Entree?
We vroegen alle klanten via een cliënt ervaringsformulier
om (anoniem) hun ervaring met De Entree met ons te delen. Een van de vragen was hoe men van het bestaan van
De Entree wist. Of via welke weg de klanten bij De Entree
terecht zijn gekomen?
• Via de gemeente
• Doorverwijzing door huisarts
• Gelezen in de (lokale) media
• Doorverwijzing door maatschappelijk werk of ContourdeTwern
• Via de website van De Entree
• Doorverwijzing vanuit school
• Via de kerk

Ruim 4.000 huishoudens in de gemeente Dongen hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan
het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een internetvragenlijst. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de uitnodigingsbrief. De adressen voor de uitnodigingen zijn
willekeurig geselecteerd. Daarbij is rekening gehouden
met een goede spreiding van adressen over de hele gemeente.
Regio
Het onderzoek naar woningbehoeften maakt deel uit
van een regionaal onderzoek in de regio Hart van Brabant. Hiertoe behoren de gemeenten Dongen, GilzeRijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg. Bureau SpringCo uit Rotterdam
voert het onderzoek in opdracht van de regio uit.
Vervolg
Meedoen aan het onderzoek is belangrijk: met uw antwoorden kan de gemeente bepalen of haar beleid op
het gebied van wonen moet worden aangepast. Alle
antwoorden worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. In de zomer van 2018 worden de uitkomsten
van het onderzoek bekend gemaakt via onder andere
deze Informatiekrant, de website en de lokale en regionale media.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Studie
Wonen
Minimafonds
Vervoer

Op v rijdag 22 decem ber jl. ging De Entree aan de Hoge Ham 104 open v oor publiek. Nu zijn w e dus zo'n
tw ee m aanden onderw eg. Hoe zijn die tw ee m aanden verlopen? Weten de inw oners van de gem eente
Dongen hun w eg naar De Entree te vinden w anneer
ze een vraag hebben op het gebied v an w erk, inkom en of zorg? U lees t het hier.
Hoeveel bezoekers?
In de twee maanden dat De Entree nu open is zijn er ongeveer 280 klanten bij De Entree geweest. Daarnaast zijn er
uiteraard ook veel nieuwsgierige bezoekers geweest. Mensen die gewoon even binnenliepen om De Entree en de
warme huiskamersfeer te bewonderen.
Welke onderwerpen of vragen?
De 280 klanten kwamen met zeer uiteenlopende vragen of
problemen naar De Entree. De meest voorkomende onderwerpen waren:
• Schulden / geld / bijstand
• Mantelzorg
• Werk
• Jeugd
• Gezinsproblemen / scheiding
• Wmo

Reacties
Een greep uit de vele reacties die we kregen van klanten en
bezoekers:
"Fijn dat je ergens terecht kan voor hulp", "Wat een fijne,
warme sfeer hier en wat een vriendelijke medewerkers!",
"Een mooie ruimte en lekkere koffie bij De Entree", "Erg
laagdrempelig, je loopt zonder problemen even binnen",
"Fijn dat je zonder afspraak binnen kan lopen".
Verbeterpuntjes
Uiteraard is er ook ruimte voor verbetering hier en daar.
Klanten gaven bijvoorbeeld aan dat:
• de ingang van De Entree niet voor iedereen even duidelijk is. Soms staan mensen aan de grote houten deur van
het pand aan de Hoge Ham 104 te kloppen, of men
loopt bij de dierenarts (Hoge Ham 106) binnen.
• ze niet van het bestaan van De Entree wisten. Meer
communicatie en PR is welkom.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over De Entree op
www.entree.dongen.nl

12 maart: Inspiratiesessie Verrassend Dongen
Op m aandag 12 m aart is alw eer de derde Verrass end
Dongen-inspiratiesess ie. De bijeenkom s t begint om
20.00 uur (inloop v anaf 19.45 uur) en heeft plaats bij
de Heeren v an Dongen, St. Josephs traat 187 in Dongen.
Twee actuele onderwerpen staan op 12 maart centraal: het
Toeristisch Informatiepunt (TIP) in de nieuwe Cammeleur en
de jaarlijkse Verrassend Dongen Dag.

TIP in de Cammeleur
Over een paar maanden gaan de deuren van De Cammeleur
open. Een nieuw gebouw, met nieuwe diensten en nieuwe
mogelijkheden voor Dongen. Op de begane grond krijgt het
Toeristisch Informatiepunt een prominente plek. Een laagdrempelig, interactief loket met toeristische informatie voor
bewoners, bezoekers en bedrijven. U krijgt een inkijkje in de
opzet en we gaan in gesprek over ideeën voor het informatiepunt.

Haak.... aan Bij ‘s mam in de keuken
In 2018 is Brabant de Europese Regio van de Gastronomie.
In de regio Hart van Brabant vullen we dit jaar in met het
thema ‘Bij ‘s mam in de keuken’. Ook Dongen doet mee! Tijdens de jaarlijkse Verrassend Dongen Dag (21 mei) willen
we samen met ondernemers, agrariërs, boerderijwinkels, recreatiebedrijven en verenigingen laten zien dat eten en gastvrijheid heel goed samen gaan in Dongen. Enkele ondernemers lichten hun plannen toe en ter plekke kunnen nieuwe
plannen worden gesmeed. Initiatieven krijgen hulp om verder te komen en op te vallen. Tip: kijk voor meer informatie
alvast op: www.vitaalleisurelandschap.nl/bij-s-mam-in-dekeuken
Aanmelden en meer informatie
Komt u naar de inspiratiesessie op maandag 12 maart? In
verband met de voorbereidingen ontvangen we graag uw
aanmelding voor 9 maart via bestuurssecretariaat@dongen.nl. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Mandy Meijer, beleidsadviseur Recreatie en Toerisme, telefoon
06 - 11 92 07 13 of e-mail: mandy.meijer@dongen.nl. Deelname is gratis!

Ontwerp-luchthavenbesluit
Gilze-Rijen ter inzage
Op 22 januari 2018 heeft het ministerie van Defensie het
ontwerp-luchthavenbesluit en het milieueffectrapport
(MER) luchthaven Gilze-Rijen ter inzage gelegd. Hoewel de
luchthaven niet in de gemeente Dongen ligt, ervaren inwoners van onze gemeente wel met enige regelmaat overlast
van helikopters die van en naar de luchthaven vliegen. Het
ontwerp-luchthavenbesluit dat nu ter inzage ligt maakt
meer vluchten mogelijk. Afhankelijk van de vliegroutes kan
dit besluit ook gevolgen hebben voor inwoners van de gemeente Dongen.
Inspraak
Tot en met 6 maart 2018 kunt u uw mening geven over het
ontwerp-besluit en het MER luchthaven Gilze-Rijen. Alle relevante stukken zijn te raadplegen via de website
www.rijksoverheid.nl/documenten (zoek op trefwoord
"Luchthavenbesluit Gilze-Rijen"). Op papier kunt u dezelfde
documenten in dezelfde periode bekijken, tijdens reguliere
openingstijden:
• in het provinciehuis in Den Bosch, Brabantlaan 1. 5216 TV
Den Bosch;
• in het gemeentehuis van de gemeente Gilze en Rijen,
Raadhuisplein 1, 5121 JX Rijen;
• bij het ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, 2511 CB
Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 06 - 53373678);
• bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijn-

straat 8, 2515 XP, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon
070 - 4568999).
Het ministerie van Defensie ontvangt uw reactie bij voorkeur per digitaal via HDB.Secretariele.Ondersteuning@mindef.nl.
Toelichting en informatie
Voor een nadere toelichting en informatie kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met Bert Kwast van het ministerie van Defensie, telefoon 06 - 53373678, e-mail
e.kwast@mindef.nl en met lkol. Peter Hardenbol van het
Commando Luchtstrijdkrachten, telefoon 06 - 53266414, email AJP.Hardenbol.01@mindef.nl.
Melden overlast
Het ministerie van Defensie heeft een website in het leven
geroepen waar inwoners en ondernemers overlast of schade
door helikopters of vliegtuigen kunnen melden. Schade kan
gemeld worden bij het ministerie van Defensie via onder
meer 030 - 2180420. Op www.luchtmacht.nl/geluidshinder
staat een klachtenformulier. Voor vliegbasis Gilze-Rijen is
het mogelijk te bellen via 0161 - 296100 Informatie over
vliegbewegingen staat op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen.

Informatieavond verkeersplan 's Gravenmoer
Op w oens dag 7 m aart heeft een inform atieavond
plaats over het uitw erken v an een nieuw verkeersplan voor 's Grav enm oer. De bijeenkom s t begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en
w ordt gehouden in restaurant S ED, Hoofdstraat 75
in 's Grav enm oer. Inw oners, ondernem ers en belanghebbenden zijn van harte w elkom .
Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het
voorstel om de hoofdwegen van 's Gravenmoer opnieuw in te richten. Het gaat om een omvangrijk project
, met gevolgen voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de kern. Het is de bedoeling om in samenwerking met verschillende doelgroepen tot een nieuwe inrichting te komen. Tijdens de eerste informatieavond
worden suggesties, ideeën en wensen opgehaald.
Werkgroep
Na de informatieavond wordt een werkgroep ingesteld
om keuzes te maken voor de hoofdwegen. Bezoekers
van de informatieavond kunnen zich voor deze werkgroep aanmelden. Het doel is te komen tot een concept
ontwerp, dat tijdens een volgende informatieavond
wordt gepresenteerd.

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.

Fiets pad thv Aaltos traat
Onderhoud verhardingen
In uitvoering: februari
S chools ticht - Ham s es ticht - Veenbies
Aanleg trottoir, rijweg en parkeerplaatsen
In uitvoering: tot en met week 11
Half verharde paden in de EVZ, langs Wilhelm inakanaal.
Bies lant
Paden opknappen
Ingepland: medio februari
Half verharde paden EVZ
Aanbrengen van toplaag
Ingepland: week 9

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
Lange Veertel
Boomstobben verwijderen /straatwerk aanpassen en herstellen
/opplanten van plantvakken.
In uitvoering: week 7 t/m week 9

Gevonden voorw erpen
Bij de gemeente
Dongen zijn de
volgende voorwerpen als gevonden aangeven: diverse fietsen, diverse sleutels, ring, GSM,
zonnebril, teletaster, kentekenplaat,
armband, ketting, oorbellen, portemonnee, knuffeltje, bankpasje, helm,
huistelefoon, button, OV Chipkaart,
medaille. Neem voor meer informatie

contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0162, of kom langs bij
het gemeentehuis.
Digitaal Opkopers Loket (DOL)
Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen
die u inkoopt, niet zijn gestolen. Daarom bent u onder andere verplicht een
opkopers register bij te houden en u
aan te melden bij de gemeente als handelaar. Bijvoorbeeld als u handelt in
tweedehands auto’s of mobiele telefoons of laptops of sieraden aankoopt.

Dat gaat vanaf nu via het Digitaal Opkopers Loket. Dit loket maakt melden
gemakkelijk, is betrouwbaar en veilig.
Via het DOL kunt u zich eenvoudig aanmelden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie
een melding. De gemeente neemt, ter
controle, per email contact met u op.
Via www.dongen.nl/ondernemer/digitaal-opkopers-loket.html gaat u naar
het Digitaal Opkopers Loket (DOL).

Dongen-Vaart
Aanleg van Glasvezel
In uitvoering: week 6 t/m week 9
Regges traat
Rooien van bomen en herplanten van bomen en het speelveldje
aanpassen
In voorbereiding: week 8
Om geving ''Muzieks chool''
Rooien van beplanting, het snoeien van beplanting, het aanbrengen van een ontsluitingspad en het aanbrengen van beplanting
In voorbereiding: week 8 en week 9
Vaartw eg
Reconstructie Vaartweg tussen rotonde Gaasjesweg en Oude
Veepad.
In uitvoering: t/m medio juni

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: 2-2-2018 t/m 16-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
het kappen van een beuk
00048216
Beneluxlaan 12
Milieu neutrale melding chemie-unit
00048025
Eindsestraat 137
Gaarde 76
het kappen van een boom in de voortuin
00048371
Julianastraat 149
het kappen van een beuk
00047857
het kappen van een boom
00047924
Lage Ham 162
het uitbreiden van de woning
00048037
Mgr. Ariënsstraat 16
het plaatsen van een carport
00047764
Narcisstraat 32
Veenmos, Achterhuizensticht,
Sleutelbloem, Korenbloem,
het bouwen van 62 woningen
00048093
Koekoeksbloem, Onkelsticht
Vennen 41 en Hollandse Tuin 59 het kappen van 2 gemeentelijke bomen
00048144

Datum ontv angs t
12-02-2018
07-02-2018
14-02-2018
05-02-2018
06-02-2018
07-02-2018
05-02-2018

08-02-2018
09-02-2018

Binnengekom en verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 2-2-2018 t/m 16-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Oranjeplein 59
plaatsen van een container van 12 tot 26 februari 2018
00047763
5-2-2018
plaatsing borden benefiet concert- 26-05-2018
00047838
5-2-2018
Dongen
plaatsing driehoeksborden - plantjesmarkt Lidl - 29-03 t/m 6-4-2018 00047837
5-2-2018
Dongen

Binnengekom en aanv ragen Vergunning APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 2-2-2018 t/m 16-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Wielstraat 18
aanvraag stookvergunning
00047822
5-2-2018
aanvraag stookvergunning
00047836
5-2-2018
Hoofdstraat 37
park Kanaalstraat/Oude Baan/
Julianastraat
vergunning Mathieu Hermans Klassieker d.d. 15-04-2018
00047821
5-2-2018
aanvraag stookvergunning Vaartweg 70
00048019
8-2-2018
Vaartweg 70
Hoofdstraat 63
het aanvragen van een stookvergunning
00048103
9-2-2018
00048298
14-2-2018
het houden van een lentemarkt - 07-04-2018
Haans, M. - aanvraag stookvergunning
00048341
14-2-2018
Hoofdstraat 50

Verleende vergunningen m et
Globale locatie
Belgiëlaan 2 te Dongen
Deken Batenburgstraat 2B
Kard van Rossumstraat 43
nabij Hoge Ham 45
Wielstraat 18
Geer 4 te Dongen
Hoofdstraat 37
Molendijk 3 A
Vennen 41 en Hollandse Tuin 59
Crispijnhof 2

datum bes luit: 2-2-2018 t/m 16-2-2018
Om s chrijv ing
evenementen vergunning kindercarnaval 10 en 11-2-2018
Rommelmarkt HV Dongen 11 maart 2018
aanleggen van een inrit aan het Oranjeplein
Bokse Bikersday 22-4-2018
aanvraag stookvergunning
uitbreiden van de woning
aanvraag stookvergunning
Verandering bestemmingsplan Molendijk 3a, 5109RL
het kappen van 2 gemeentelijke bomen
bouwen van een woning

Zaaknum m er
00046044
00044050
00045097
00044236
00047822
00045898
00047836
00046763
00048144
00046305

Meldingen m et datum regis tratie m elding (datum bes luit): 2-2-2018 t/m 16-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing

Zaaknum m er

Sint Josephstraat 62
Sint Josephstraat 54
Groenstraat 9
Industriestraat 11 A
hoofdstraat 34 A
Belgiëlaan 2
Einsedtraat 137

00047877
00048419
43463
46347
48020
47548
47116

het slopen van het bijgebouw bij basisschool Achterberg
het slopen van een woning
brandveilig gebruik
brandveilig gebruik
het verwijderen van asbesthoudende platen
plaatsen mobiel onderzoekscentrum
het verwijderen van ventilatiekoker

Datum verzonden
6-2-2018
7-2-2018
7-2-2018
7-2-2018
7-2-2018
7-2-2018
8-2-2018
13-2-2018
14-2-2018
14-2-2018

Datum regis tratie
m elding
06-02-2018
15-02-2018
6-2-2018
9-2-2018
13-2-2018
7-2-2018
6-2-2018

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.

■

VERKEER

Wij maken bekend dat wij besloten hebben om een individuele
gehandicaptenparkeerplaats in te richten op de volgende locatie:
- 's Gravenhoven; in de nabijheid van het wooncomplex 's
Gravenhoven in 's Gravenmoer
De volledige tekst van deze besluiten 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 publiceert in de Staatscourant, 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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)
■

■

Ontw erpbes luit om gevings v ergunning m iddels uitgebreide
voorbereidings procedure (artikel 3.10 lid e Wabo).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van
artikel 2.17 Wabo voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met
toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen.
De aanvraag betreft het bouwen van een roundhouse op het perceel
Eindsestraat 21 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:
- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken lig-

gen vanaf 23 februari t/m 5 april 2018 ter inzage bij de balie Bouwen
en Milieu in het gemeentehuis. De stukken zijn tevens in te zien via
www.dongen.nl / Omgevingsvergunning / Eindsestraat 21.
Gedurende deze zes weken kan een ieder 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), onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Eindsestraat 21 (zaaknummer 00031071)". U kunt uw
reactie ook per email aanleveren via info@dongen.nl;
- mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend
ambtenaar van het team Vergunningen en Handhaving (tel:
140162).
Kennisgeving
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om, in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:
- De Zool 15 te Dongen, Chr. Vermeer Transport
Vergunning voor het parkeren van maximaal 3 tankwagens met maximaal 44,9 ton sterk gekoeld vloeibaar gemaakt methaan (LNG/LBG).
Ook wordt hierbij verzocht de momenteel maximaal vergunde opslag
van oxiderende stoffen (ADR 5.1) in emballage terug te brengen van
49,9 ton tot 5 ton, zodat het bedrijf onder de lage grenswaarde van
het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) blijft.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 februari t/m 5 maart 2018 ter inzage in het
gemeentehuis van Dongen.
Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen
via info@dongen.nl onder vermelding van het zaaknummer. Kunt u
niet digitaal reageren dan kunt u uw zienswijze toesturen via Postbus
10153, 5100 GE in Dongen. Als u een mondelinge zienswijze wilt
indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met het

team Vergunningen en Handhaving van de gemeente Dongen, telefoonnummer 14 0162.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

■

BEKENDMAKING

Vas ts telling Uitgangs puntennotitie Tijdelijke huis v es ting
Arbeids m igranten
Op 8 februari 2018 heeft de gemeenteraad de Uitgangspuntennotitie
Tijdelijke huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Deze notitie
benoemt de uitgangspunten om te komen tot nieuw beleid ten
behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten binnen
onze gemeente. Arbeidsmigranten komen tijdelijk in Nederland
wonen om te werken. De gemeente vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten, net zoals iedere inwoner van onze gemeente, goed en
verantwoord kunnen wonen. Burgemeester en wethouders zullen de
vastgestelde notitie de komende maanden verder gaan uitwerken.
Ter inzage
De uitgangspuntennotitie ligt vanaf 23 februari t/m 22 maart 2018 ter
inzage bij de balie Bouwen en Milieu in het gemeentehuis. U kunt de
notitie ook inzien via de gemeentelijke website: www.dongen.nl /
Actueel / Nieuws / Uitgangspuntennotitie Tijdelijke huisvesting
Arbeidsmigranten.
Reageren
Tijdens de genoemde periode kunt u de notitie inzien en een reactie
geven, bij voorkeur per e-mail. U kunt uw reactie aanleveren via
info@dongen.nl, tav het college van burgemeester en wethouders van
Dongen, onder vermelding van “Reactie Uitgangspuntennotitie
Tijdelijke huisvesting Arbeidsmigranten". Bent u niet in de gelegenheid om uw reactie per e-mail te geven, dan kunt u uw schriftelijke
reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders van
Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen.
Vervolgprocedure
De reacties zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de
uitgangspuntennotitie. Na behandeling van de reacties zal het college
van burgemeester en wethouders de uitgangspunten vertalen in een
'Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten 2018'. Bij de uitwerking
worden de dorps- en wijkraden, werkgevers, verhuurders, politie,
VOCD, ZLTO, ContourdeTwern (welzijnswerk/buurtbemiddeling) en
overige belanghebbenden betrokken. Uitwerking van de uitgangspunten en vaststelling van de beleidsnotitie door het college van burgemeester en wethouders wordt voorzien in de eerste helft van 2018.
Informatie
Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met mevrouw J.H. Rijken-de Haan van het team Beleid, telefoon 14
0162 of e-mail: jolanda.rijken@dongen.nl.

■
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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

Geboortedatum

Zaaknum m er

Doornik, A.L.M.
Żupaniec, A.M.
Prusinowski, K.K.

27-06-1971
30-03-1981
20-07-1986

38521
39622
37843

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.
Voornemen ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende
bestemming
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

Geboortedatum

Zaaknum m er

Horsten, A.J.M.

23-07-1954

47231

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, 22 februari 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
De burgemeester,
Mr. H.L.M. van Noort
drs. M.C. Starmans-Gelijns

