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AGENDA
■ Donderdag 25 januari, 20.00 uur,
opinierende raadsvergadering,
raadszaal 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.

Informatieavond op 20 februari in Oosteind

Provincie stemt in met
plannen N629
Er is een nieuwe stap gezet in het proces om te komen tot een nieuwe wegverbinding N629 tussen Dongen en Oosterhout. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft op 16 januari het ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP) vastgesteld. Vanaf 26 januari ligt het PIP ter
inzage. Op 20 februari worden de plannen toegelicht in gemeenschapshuis 't Oostquartier aan de
Provincialeweg 96 in Oosteind. U bent tussen 19.00 en 22.00 uur van harte welkom.
Fase 2 van project N629 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg op het gedeelte tussen de Provincialeweg
Oosteind en de Steenstraat in Dongen. Medio 2016 is hiervoor het voorkeursalternatief Bundeling Noord bepaald. Dit
alternatief is uitgewerkt in een zogeheten ontwerp PIP. Eind
2017 hebben de gemeenteraden van Dongen en Oosterhout
al hun mening kunnen geven over een concept van het
plan. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het concept en uitgesproken dat het ontwerp PIP ter inzage kan
worden gelegd. Daarmee stond het sein op groen om de
vaststellingsprocedure van het PIP te starten. Gedeputeerde
Staten (GS) van de provincie hebben dan ook op 16 januari
2018 het ontwerp PIP vastgesteld en besloten deze nu ter
inzage te leggen.
Van voorlopig naar definitief
Het PIP stelt geen ontwerp van de weg vast. Een PIP gaat alleen het ruimtegebruik voor de weg en de benodigde voorzieningen (berm, sloot etc.). Juist om dit ruimtebeslag te
kunnen bepalen, is een voorlopig ontwerp van de weg gemaakt. Het is uiteindelijk de aannemer die een definitief
ontwerp gaat maken. Vanzelfsprekend wel binnen de grenzen die nu in het PIP worden vastgesteld.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond op 20 februari kunt u kennis nemen van de inhoud van de plannen en de verdere procedure. U bent van harte welkom om tussen 19.00 en 22.00 uur
op elk gewenst moment binnen te lopen. Er zijn medewerkers van de provincie en de gemeenten Dongen en Oosterhout aanwezig die u graag een persoonlijke toelichting geven.
3D-presentatie
Op de informatieavond wordt een driedimensionale (3D)
versie van het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Vanaf dat
moment kunt via de presentatie ook thuis achter de computer nog eens rustig en uitgebreid kijken naar het voorlopig
ontwerp. U kunt daarbij ook gericht inzoomen op specifieke
locaties. De 3D-versie komt te staan op www.brabant.nl
(zoeken op N629).
Meer informatie
Meer informatie over project N626 staat op brabant.nl. Op
pagina 4 van deze Informatiekrant vindt u de officiële bekendmaking. In deze bekendmaking leest u hoe u kunt reageren op het PIP.

Neem jij even
pauze?

Samenwerking gemeente Dongen
en Stichting Parkplezier

Gezondheid is belangrijk, zo niet het belangrijkste in ons lev en. S teeds m eer m ens en gaan bew uster om m et hun gezondheid. Wij m oedigen
als gem eente Dongen gezond gedrag aan en w illen daarom iedereen aanm oedigen om deel te nem en aan deze Ik Pas uitdaging.

Parkplezier zet zich sinds 2010 in voor een aantrekkelijker Park Vredeoord. In de afgelopen jaren heeft de stichting tal van initiatieven genomen om het park aantrekkelijker te maken, onder andere in de vorm van grotere en
kleinere evenementen, een educatief bomenpad en
speeltoestellen. Tegenwoordig denkt en werkt de stichting actief mee aan de herinrichtingsplannen voor de omgeving van De Cammeleur, het park en het Wilhelminaplein. Mede op initiatief van de stichting en enkele verenigingen wordt een optreedlocatie in het park gerealiseerd.

IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt een
maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je
doet.
Heb je onbewust een patroon ontwikkeld waarbij je
vrijwel dagelijks alcohol drinkt? Wil je zien wat er gebeurt als je dat gewoontegedrag doorbreekt? Wil je fris
aan de lente beginnen? Je fitter voelen, meer energie
hebben, misschien wat afvallen? Dan is IkPas iets voor
jou!
IkPas vraagt je niet om nooit meer alcohol te drinken,
maar om je alcoholgebruik even op pauze te zetten.
Kortom, een mooie uitdaging om samen met collega’s,
vrienden, familie of kennissen aan te gaan! De 40 dagen actie start op 14 februari, de 30 dagen actie start
op 1 maart.
Aanmelden kan via www.ikpas.nl
Wat de positieve effecten zijn van deelname aan IkPas
lees je o.a. op http://bit.ly/2CAYJL3

Open, alleen op afspraak
Maandag tot en met donderdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 tot 17.00 uur
17.00 tot 19.00 uur
08.30 tot 12.30 uur

Het Klant Contact Centrum van de gemeente Dongen
is alleen op afspraak geopend.
Een afspraak maken kan:
via www.dongen.nl
via telefoonnummer 14 0162
aan de Centrale balie in het gemeentehuis.

Openingstijden Milieustraat
Dinsdag tot en met vrijdag: van 10.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur
Zaterdag: van 09.00 tot 16.00 uur

Burgem ees ter Marina S tarm ans -Gelijns en Jac Willem s e, v oorzitter v an S tichting Parkplezier, hebben
deze w eek een s am enw erkings ov ereenkom s t getekend. De ov ereenkom s t geeft duidelijkheid ov er de
rol die Parkplezier s peelt in het aantrekkelijker m aken v an Park Vredeoord. D e ondertekening w erd
s y m bolis ch kracht bij gezet door het binnendragen
v an een s truik die op de plaats s tond w aar de toekom s tige optreedlocatie in het park kom t.

Vertrouwen
Bij het tekenen van de overeenkomst complimenteerde
burgemeester Marina Starmans-Gelijns het bestuur en
van de stichting voor de inzet. "Het is goed samenwerken met Parkplezier. Samen maken we werk van een
mooie groen en kloppend hart in het centrum van Dongen. Daar word ik blij van: Dongen verdient zo'n impuls.
We tekenen deze overeenkomst dan ook graag en zien
de toekomstige samenwerking met vertrouwen tegemoet."

Lekker Carnavallen in Brabant?

Neem gewoon de bus!
De Vas tenav end in Krabbegat, de Brakkens liert in ut
Kielegat, de Ops toet in Kruikens tad of Dw eilen op
Dins dag in Oeteldonk; de bus s en v an Arriv a s taan
tijdens carnav al klaar v oor alle fees tv ierders ! Met de
pas s e-partout kunnen reizigers 5 dagen en/of nachten onbeperkt reizen m et de bus v oor € 12,50. Voor
de reizigers die 1 dag gaan, is er een dalurendagkaartje v erkrijgbaar v oor € 6,22.
Extra nachtritten in de grote steden tijdens carnaval
Tijdens carnaval rijden er in Bergen op Zoom, Roosendaal,
Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch extra nachtritten.
Nieuw is dat er dit jaar ook in de nacht van vrijdag op zaterdag nachtritten zijn. Overdag zet Arriva op diverse lijnen extra bussen in. Daarnaast rijdt Arriva met een aantal
lijnen in de regio een aangepaste dienstregeling vanwege
afsluitingen van wegen door carnavalsoptochten.
Onbeperkt reizen
De passe-partout biedt gemak voor de reiziger. Hiermee
kunnen zij namelijk de gehele carnaval, van vrijdag 9 t/m
dinsdag 13 februari, onbeperkt reizen met de bussen van
Arriva in Oost- en West-Brabant. De passe-partout kost
€12,50 en is verkrijgbaar in de voorverkoop bij de Arriva
OV Servicepunten in Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch,
via de Arriva website, in de bus bij de chauffeur en bij wederverkopers op diverse plaatsen in Brabant. Tijdens carnaval zijn er ook nog passe-partouts en dalurendagkaartjes
te koop bij de OV Servicepunten, in de bus bij de
chauffeur en bij diverse wederverkopers. Kijk voor een
overzicht van alle verkooppunten op www.arriva.nl/carnaval.

guliere carnaval. Dit passe-partout kost € 11,00 en is geldig
op de zaterdagen 20 januari, 27 januari en 3 februari (na
09.00 uur tot 05.00 uur in de aansluitende nacht). Het Vastenavend passe-partout is verkrijgbaar bij diverse wederverkopers in Bergen op Zoom en omgeving. Reizigers kijken voor de verkooppunten op www.arriva.nl/carnaval.
Kinderen gratis
Voor kleine piraten, tijgers en indianen zijn beide passepartouts ook een goede optie, want twee kinderen in de
leeftijd 4 t/m 11 jaar reizen gratis mee met 1 volwassene.
Kinderen tot 4 jaar reizen altijd gratis mee.
Cashloos betalen
Reizigers kunnen het passe-partout of een dalurendagkaartje ook in de bus kopen bij de chauffeur. Betalen is
mogelijk met pin of contactloos. Contant betalen in de bus
is niet mogelijk!
Meer informatie?
Reizigers kunnen voor meer informatie over de extra bussen, vervoerbewijzen en de aangepaste dienstregeling
www.arriva.nl/carnaval raadplegen.

Nieuw: passe-partout Vastenavend Bergen op Zoom
Dit jaar is er ook een speciaal passe-partout voor de 3 Vastenavenden in Bergen op Zoom, voorafgaand aan het re-

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
Woningbouw Elro-locatie
Voor de locatie Sint Josephstraat 135 (pand Elro) bestaan
woningbouwplannen. Het college heeft in november vorig
jaar in principe ingestemd met het realiseren van 3 grondgebonden woningen en 4 appartementen, waarvan 1 bestaand. Behoud van het pand is daarbij uitgangspunt. Op
maandag 5 februari heeft een informatieavond plaats over
deze ontwikkeling. De bijeenkomst begint om 20.00 uur
en heeft plaats in de Heeren van Dongen, grote zaal, Sint

Josephstraat 187 in Dongen. Voor meer informatie over dit
project kunt u contact opnemen met Connie Gorissen, telefoon 14 0162 of e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.
G ev o nden v oo rw er pen
Bij de gemeente Dongen zijn de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven: diverse fietsen, diverse sleutels, ring, GSM, zonnebril, teletaster, kentekenplaat, armband, ketting, oorbellen, portemon-

nee, knuffeltje, bankpasje, helm, huistelefoon,
button. Neem voor meer
informatie contact op
met de gemeente Dongen via telefoonnummer
14 0162 of kom langs bij
het gemeentehuis.

Tips en regels 2018 over de afvalinzameling in gemeente Dongen

Afval scheiden:
hoe werkt het ook alweer?
Met de switch van Zak naar Bak in 2016 hebben w e in
de gemeente Dongen een stap in de goede richting gezet op het gebied van afvalinzameling en - scheiding.
Echter, we kunnen ons altijd blijven verbeteren. Want
nog steeds treffen we vrij veel afvalsoorten aan in de
grijze restafvalcontainer, die er niet in thuishoren. Denk
hierbij aan: PMD, luiers, glas, papier en GFT. Dit is een
onnodige verspilling van m ateriaal om dat deze afvalsoorten heel goed apart kunnen w orden ingezam eld.
Daarnaast zijn er ook inwoners die teveel of te vaak restafval
aanbieden. Dit door bijvoorbeeld de grijze container 2 keer
op een dag, maar op een ander deel van de route, aan straat
te zetten. Of door teveel afval weg te gooien in de ondergrondse container. Om dit te voorkomen gelden met ingang
van 1 februari 2018 de volgende regels:
- de grijze mini container wordt zoals u gewend bent om de
week (26 keer per jaar) geleegd. Wel zal in 2018 strengere
controle plaatshebben. De container na lediging op een andere locatie aan de route nog een keer extra aanbieden,
dat werkt niet meer. De container wordt dan geblokkeerd
door middel van de chip, die dubbele aanbiedingen registreert.
- de pasjes voor de ondergrondse containers worden ingesteld op maximaal 200 klepopeningen per jaar . Dit komt
op jaarbasis neer op zo'n 4 keer in de week afval aanbieden. Iedere keer dat de container wordt geopend, gaat er
een tik van de pas op.

op www.afvalscheidingswijzer.nl
Restafval
Wat mag wel in de restafvalcontainer:
• Afval dat niet herbruikbaar is, zoals vervuild papier of plastic verpakkingsafval, (kapot) serviesgoed en stofzuigerzakken
Wat mag niet in de restafvalcontainer:
• Klein chemisch afval en asbest, dit kunt u gratis naar de milieustraat brengen
• Al het afval dat herbruikbaar is zoals papier, gft-afval, glas
en plastic verpakkingsafval
• Puin en hout kunt u naar de milieustraat brengen. Dit is
niet gratis. Kijk voor de tarieven op www.mijnafvalwijzer.nl
Tips voor minder restafval:
• Houd zoveel mogelijk het gft-afval, plastic verpakkingsafval, papier, glas en textiel apart. Het kost u (bijna) niks om
deze afvalstromen apart aan te bieden.
• Breng grof huishoudelijk afval naar de milieustraat. Dan is
uw container minder snel vol. Ongesorteerd afval kost geld
op de milieustraat. Zie voor de openingstijden en tarieven
op de milieustraat de afvalwijzer op
www.mijnafvalwijzer.nl. Vergeet uw legitimatiebewijs niet.
• Luiers kunt u gratis wegbrengen naar de milieustraat. U
heeft daar speciale zakken voor nodig die u kunt krijgen
op het gemeentehuis, bij de milieustraat, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
• Frituurvet kunt u in gesloten verpakking gratis inleveren op
de milieustraat en in winkels met een container voor frituurvet.
• Een groot aantal elektrische apparaten kunt u gratis inleveren bij de winkelier waar u het nieuwe apparaat koopt. U
kunt het ook gratis brengen op de milieustraat. Wel uw legitimatie meenemen.
• Goede spullen kunt u verkopen via internet of op rommelmarkten. U kunt het ook brengen naar Stichting Hergebruik. Adressen: Tramstraat 69 Dongen of Kanonnierstraat
13-15 Oosterhout. Kijk voor openingstijden op de website
www.st-hergebruik.nl

pizzadozen, geplastificeerd papier en behang.
• Alles wat niet in de papiercontainer mag, kunt u in de grijze container gooien.
Tips voor minder papier:
• Plak een ja-nee of nee-nee sticker op uw brievenbus. Deze
kunt u gratis afhalen bij het gemeentehuis. Of bestel telefonisch: (0900) 20 25 095 (€ 0,25/minuut).
• Maak kartonnen dozen eerst klein voordat u ze in de container doet.

groen- fruit en
tuinafval (gft)

Gft-afval
Wat mag wel in de gft-container:
• Al uw klein tuinafval, bloemen en kamerplanten
• Alle etensresten uit de keuken, zoals snijafval en gekookte
etensresten. U mag dit verpakken in een composteerbare zak.

Wat moet in welke bak?
Wanneer u het afval beter scheidt, houdt u beduidend minder restafval over. Dan hoeft u uw grijze restafval container
ook minder vaak aan te bieden. Hierbij een overzicht per afvalstroom van wat de gemeente Dongen aan huis inzamelt.
Omschreven wordt wat wel en wat niet in de container mag.
Ook geven we u enkele tips om de hoeveelheid afval per
soort te verminderen. Uitgebreide informatie hierover vindt u

Wat mag niet in de gft-container:
• Tuinaarde en zand, potten van kamerplanten en plastic
zakken met gft-afval. U kunt wel de zak leeggooien en de
vervuilde plastic zak naar de kunststofafval container brengen.
Tips voor minder gft-afval:
• Gebruik restjes gekookt eten later nog een keer of vries
het in.
• Breng uw grote tuin- en snoeiafval naar de milieustraat.
• Composteer uw kleine tuinafval, blad, kleingemaakte takken en gras (wel eerst laten drogen) in een compostvat of
op een composthoop. Op internet vindt u allerlei tips hoe
een composthoop te beginnen.

papier en
karton

PMD afval
Wat mag wel bij plastic, metaal en drank- verpakkingsafval:
• Alle plastic tasjes, plastic verpakkingen voor levensmiddelen, flacons voor sauzen, flessen voor was- en schoonmaakmiddelen en plastic plantenpotten.
Wat mag niet bij plastic, metaal en drank- verpakkingsafval:
• Plastic verpakkingen met inhoud, piepschuim, harde plastic
zoals speelgoed, tuinmeubelen en gereedschap.

rest
afval
Papier
Wat mag wel in de papiercontainer:
• Alle kranten, tijdschriften, pakjes van macaroni, hagelslag
enz, eierdozen, brieven en enveloppen en boeken.
Wat mag niet in de papiercontainer:
• Vervuild papier zoals keukenpapier, wc-papier, zakdoekjes,

Tips voor minder plastic verpakkingsafval:
• Neem uw eigen boodschappentas mee als u boodschappen
gaat doen.
• Vermijd overbodige verpakkingen, zeker als het gaat om
groenten en fruit. En is iets toch al verpakt, kies dan zoveel
mogelijk voor statiegeld of verpakkingen die u apart kunt
inleveren. Kijk bij het kopen of er alternatieven zijn voor
dubbel verpakte producten.

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: 5-1-2018 t/m 19-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
ontheffing op bestemmings10-01-2018
00046279
plan expo 20 en 21-10-2018
Belgiëlaan 2
00046841
ontheffing op bestemmings18-01-2018
plan vlooienmarkt 18-3-2018
Belgiëlaan 2
00046879
het plaatsen van aanbouw
18-01-2018
aan de voorzijde
Bizetstraat 22
kappen groen Kerkhof
16-01-2018
00046718
Bolkensteeg 13
Bolkensteeg
bouwen van een woning
11-01-2018
00046305
Crispijnhof 2
het plaatsen van een aanbouw
15-01-2018
00046664
aan de voorzijde
Gaarde 29
00046068
kappen van een boom
08-01-2018
Gladioolstraat 2
00046281
winkelpand verbouwen naar
11-01-2018
huurwoningen
Hoge Ham 67
Afwijking bestemmingsplan
15-01-2018
00046450
Industriestraat 11A
industriestraat 11 A carnavalshal
uitbreiden van de woning
10-01-2018
00046280
Min. Aalberselaan 2
Verandering bestemmingsplan
17-01-2018
00046763
Molendijk 3a, 5109RL
Molendijk 3 A
00046776
kappen boom
17-01-2018
Procureurweg 5
00046051
kappen van 14 iepen Procureur08-01-2018
weg en 1 zuileik Grutterijstr. 10
Procureurweg en
Grutterijstraat 10
00046023
realiseren van 5 woningen
06-01-2018
in een bestaand pand
Sint Josephstr. 135
00046849
Bouwen van een veranda
18-01-2018
Cafe het Karrewiel
Vaartweg 112
00046748
het organiseren van BBQ
16-01-2018
Vaartweg 131
wedstrijden voor 5 jaar

Binnengekom en verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 5-1-2018 t/m 19-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
00046355
De Vlinderboom- melding
11-1-2018
Hortensiastr-dahliastr- vergunningsvrij evenementenazaleastr-gladioolstr- in de wijk West- 9-2-2018
papaverstr-dahliastrsalviastr-beethovenstrchopinstr-wagnerstrleharstr-kalmanstrde ruyterstr-trompstrevertsenstr-rembrandtstrruyterstr-beeethoverstrhortensiastraat.

Binnengekom en m eldingen Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum aanvraag ontvangs t: 5-1-2018 t/m 19-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
00046837
ontheffing artikel 35 drank18-1-2018
Doelstraat 1
en horecawet
00046840
stookvergunning t.b.v.
18-1-2018
Wielstraat 20
Wielstraat 20

Binnengekom en aanv ragen Vergunning APV en Bijzondere
w etten m et datum ontvangs t: 5-1-2018 t/m 19-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum ontvangs t
Globale locatie
00046220
vlooienmarkt -De Salamander9-1-2018
Belgiëlaan 2
18-03-2018
00046756
Seniorenharmonie Dongen
17-1-2018
Kerkstraat 56
vergunning Festival i.v.m.
45-jarig bestaan bij Oude Kerk
00046552
Koninklijke Muziekvereniging
15-1-2018
Gasthuisstraat 3
Dongen - Rommelmarkt
18-03-2018 - Gasthuisstraat 3
00046710
Stichting Avond4daagse Dongen
17-1-2018
geheel in Dongen
- aanvraag wandelevenement 05-06 t/m 08-06-2018

Verleende vergunningen m et datum bes luit:
5-1-2018 t/m 19-1-2018
Zaak nr
Om s chrijving
Datum v erzonden
Globale locatie
00033368
Carnavalsfeest CV Tribune
10-1-2018

Hoge Ham 124
00046050
Deken Batenburgstr 2b
00043278
Oude Baan 15
00046051
Procureurweg en
Grutterijstraat 10
00044001
Tamboerijnlaan 2
00043825
Haagwinde 18
00041270
Procureurweg 5
00045422
Hoofdstraat 37
00046042
Belgiëlaan 2
00045064
Crispijnhof 12
00046068
Gladioolstraat 2
00045737
Nachtegaallaan 1
00045441
Hoge Ham 110
00046046
Belgiëlaan 2
00045178
Wilhelminaplein
00044663
Eindsestraat 137

- Hoge Ham 124 - 11-02-2018
verlengingsluitingstijd 27-1-2018
tot 2.00 uur
het uitbreiden van de woning

vertrek naar een onbekend land.
10-1-2018
11-1-2018

kappen van 14 iepen Procureurweg en 1 zuileik Grutterijstr. 10

12-1-2018

bouwen van een garage

12-1-2018

bouwen van een woning

12-1-2018

het bouwen van een vrijstaande woning
aanleg vergunning

12-1-2018
16-1-2018

ontheffing drank en horeca
10 en 11-2-2018
kappen van twee bomen

17-1-2018

kappen van een boom

17-1-2018

Kappen tamme kastanje

17-1-2018

controle i.v.m. objectnummering
in overleg BWB
ontheffing op bestemmingsplan
kindercarnaval 10 en 11-2-2018
prijsuitreiking grote optocht
11-2-2018
Plaatsen stikstoftank

17-1-2018
18-1-2018
18-1-2018
19-1-2018

Meldingen m et datum regis tratie m elding (datum bes luit):
5-1-2018 t/m 19-1-2018
Zaak nr
Om s chrijv ing
Datum regis tratie
Globale locatie
m elding
Asbestverwijdering
16-01-2018
00046698
Kanaalstraat 82
Asbestverwijdering
17-01-2018
00046722
Eindsestraat 102

Ingetrokken aanvragen vergunning m et datum bes luit:
5-1-2018 t/m 19-1-2018
Zaak nr
Om s chrijv ing
Datum verzonden
Globale locatie
uitbreiden van de woning
11-1-2018
44815
Kard. van Rossumstr 82

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 gemeen, 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 MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat bij hen
de volgende melding Activiteitenbesluit is ingekomen:
-

De Slof 48 (uitbreiding van bedrijf aan De Slof 38) te Dongen,
Merkx machinale houtbewerking Dongen B.V.

■

BEKENDMAKING

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
v oorletters

Geboortedatum

Zaaknum m er

Joosen, B.
Bolwerk, M.G.M.
Knapek, Ł.A.
Mrowicki, S.A.
Kolasi ski, A.K.

26-05-1984
08-07-1971
03-12-1990
03-02-1981
14-03-1990

33527
33499
31200
46832
40857

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

■
■

OFFICIËLE BEKENDMAKING
PROVINCIE NOORD-BRABANT

Te rinzage leggi ng ont w e rp-inp as s ing s plan (i nclus ie f ME R)
N6 29 Oos t er hout-D onge n
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maakt het volgende bekend: GS hebben op 16 januari 2018 het ontwerp-inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld inclusief MER, en
deze vrij gegeven voor ter visielegging. Het ontwerpplan heeft
als identificatienummer:
NL.IMRO.9930.ipN629-on01.
Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
De bestaande N629 kent een aantal functies: de weg verbindt
(samen met de Westerlaan in Dongen) de gemeenten Dongen en
Oosterhout met elkaar, is onderdeel van een regionale verbinding tussen de A27 en Tilburg en ontsluit diverse aanliggende
objecten zoals woningen, bedrijven en landbouwpercelen. Mede
vanwege deze verschillende vormen van gebruik worden problemen ervaren op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid,
leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Als
gevolg van de geplande ontwikkeling van het bedrijventerrein
Everdenberg-Oost (een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Everdenberg) en nieuwe bedrijvigheid en woningbouw in
Dongen zal de problematiek naar verwachting toenemen. De
aanleg van de nieuwe N629 wordt gezien als de oplossing voor
deze problematiek. De Provincie Noord-Brabant werkt samen met
de gemeenten Dongen en Oosterhout om deze oplossing te realiseren.
Periode terinzagelegging
Het ontwerp-inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen en bijbehorende MER zijn in te zien met ingang van 26 januari 2018 tot
en met 8 maart 2018 op de volgende wijze.
Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.brabant.nl/ontwerpN629. Via de laatste link komt u overigens in de viewer waar u ook direct digitaal uw zienswijze kunt
indienen. Deze link is vanaf 26 januari beschikbaar.
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de
volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
• bij het stadhuis van de gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1 te
Oosterhout;
• in het gemeentehuis van Dongen, Hoge Ham 62 te Dongen;
• Gemeenschapshuis Oostquartier, Provincialeweg 96 te Oosteind
• bij het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’sHertogenbosch.
Informatieavond
Graag lichten wij het ontwerp PIP toe, zowel voor wat betreft de
inhoud van de plannen als de verdere procedure. Daarom heeft
op dinsdag 20 februari 2018 van 19.00 tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het Oostquartier aan de Provincialeweg
96 in Oosteind. U bent van harte welkom om op elk gewenst
moment binnen te lopen. Er zijn medewerkers van de provincie
en de gemeenten Dongen en Oosterhout aanwezig die u graag
een persoonlijke toelichting geven.
Reageren op ontwerp-inpassingsplan
Iedereen kan zienswijzen over het ontwerp-inpassingsplan gedurende de termijn van de terinzagelegging kenbaar maken.
• U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpN629.
• U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met
een ontvangstbevestiging. Het is niet nodig dan ook nog schriftelijk te reageren.
• Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te
brengen, dan kunt u schriftelijk uw reactie inbrengen. Uw brief
richt u aan:
Provincie Noord-Brabant
Ter attentie van Mevr. C. Verhagen
Onder vermelding van: N629 Oosterhout- Dongen (verd.21)
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
• Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u
contact opnemen met Jeroen van Bremen van provincie NoordBrabant, telefoon 06-27745193.
Vervolg
De Provincie Noord-Brabant zal de zienswijzen behandelen. Mede
op basis van de zienswijzen stelt Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan vast. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van het vastgestelde inpassingsplan. Daarna kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend
of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij
de Raad van State. Bij gewijzigde vaststelling door Provinciale
Staten van het inpassingsplan kunnen alle belanghebbenden
beroep instellen tegen de wijzigingen.
Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer J. van Bremen, telefoonnummer 06-27745193
van Provincie Noord-Brabant.

Dongen, 25 januari 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

