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Mijnafvalwijzer.nl
Heeft u geen smartphone of computer
met internetverbinding? Bel dan naar

Cepezed ontwerpt nieuwe
vestiging Cambreur College

de gemeente via 14 0162.
De medewerkers van de gemeente

In deze laatste Informatiekrant, voor de schoolvakanties beginnen, gunnen we u een eerste blik op
het ontwerp van het nieuw te bouwen Cambreur College. Afgelopen dinsdag werd het prachtige
ontwerp al getoond aan raadsleden, alle medewerkers, leerlingen en omwonenden van de school.

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.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Dongen
wensen u een fijne zomer
en vakantieperiode toe!

Het Delftse architectenbureau cepezed ontwerpt het nieuwe
Cambreur College in Dongen voor onderwijs op mavo-, havoen vwo-niveau. De nieuwbouw wordt gerealiseerd achter het
huidige hoofdgebouw aan de Monseigneur Schaepmanlaan.
Tijdens de bouw wordt er gewoon onderwijs gegeven in het
huidige gebouw, dat uiteindelijk wordt gesloopt en plaats
maakt voor een schoolplein, park en fietsenstalling.
Het nieuwe gebouw
Het nieuwe gebouw vormt een compacte schakeling van drie
volumes. De onderwijsvleugels bevatten de praktijk- en theorielokalen. De sportafdeling integreert twee bestaande gymzalen die worden gerenoveerd en uitgebreid met een extra
zaal en een dojo. Een gebouwhart tot slot doet dienst als aula, kantine en verbindende schakel.
De opzet is eenvoudig en biedt een overzichtelijke, transparante en uitnodigende onderwijsomgeving. Het ontwerp is
gericht op eenheid en samenhang waarbinnen de verschillende afdelingen ieder hun eigen domein hebben. Veel aandacht
wordt besteed aan een coherente en doordachte aaneenschakeling van ruimtes. Gemeenschappelijke functies als de vaksecties Science, Kunst, ICT en D&P liggen op de begane grond
rondom een groene patiotuin. In de aula daarnaast komt een
multifunctionele tribunetrap.
Het Cambreur College is een school met kleinschalig georganiseerd onderwijs. De afdelingen mavo, havo en vwo hebben in
de nieuwbouw ieder eenzelfde ruimtelijke organisatie, met
elk een eigen leerplein als
identiteitsdrager. Samen
met ieder een viertal lokalen vormen de leerpleinen
de dynamische leeromgeving van de school. Daarnaast gaat de nieuwe
school ook traditionele onderwijsgebieden bevatten
met grotere lokalen die geschikt zijn voor uiteenlopende typen lesvormen.
Waarom nieuwbouw?
Het voortgezet onderwijs

in Dongen is dan klaar voor de toekomst met een gebouw dat
voldoet aan de eisen van deze tijd (o.a. eisen luchtkwaliteit en
duurzaamheid) en ook wordt gehoor gegeven aan inhoudelijke wensen van het Cambreur zelf zoals een collegezaal. De
gemeente Dongen trekt hier 13,2 miljoen voor uit en de
school zelf draagt 2,5 miljoen euro bij. Het is een flinke investering met als doel het voortgezet onderwijs te behouden
voor Dongen. We willen voorkomen dat Dongense jeugd uit
het dorp vertrekt en samen met de nieuwbouwplannen voor
het primair onderwijs wordt hiermee een belangrijke bouwsteen geleverd aan het realiseren van een doorlopende leerlijn in Dongen.
Andere gebouwen
Na ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw gaan de
drie gebouwen aan de Bolkensteeg (het mavogebouw, de
Bolk en de gymzaal) terug naar de gemeente.
Gebouw B (vmbo) aan de Mgr. Schaepmanlaan 2, is onlangs
gerenoveerd en blijft behouden en in gebruik. In het ontwerp
van het nieuwe Cambreur College wordt wel alvast rekening
gehouden met de mogelijkheid dat in de toekomst ook het
vmbo wordt gehuisvest in het nieuwe gebouw.
Projectmanagement
Het projectmanagement ligt in handen van HEVO. Als alle
overige adviseurs geselecteerd zijn zal het ontwerpteam aan
de slag gaan met de verdere uitwerking van het ontwerp. De
verwachting is dat de bouw in het najaar van 2019 zal starten.

Dementievriendelijk Dongen

Boordevol programma op het Wilhelminaplein

Van idee
naar actie

Kermis Dongen
van 6 t/m 10 juli 2018

15 mei j.l. heeft de startbijeenkomst dementievriendelijk Dongen plaatsgevonden. We kunnen niet anders
zeggen dan dat deze bijeenkomst een succes was! De
bijeenkomst had tot doel een start te maken met onze
gemeenschappelijke opdracht: Iedereen in Dongen die
dementie heeft én zijn of haar naasten, voelt zich thuis
in Dongen en blijft onderdeel uitmaken van onze samenleving.
Deze avond werd duidelijk dat Dongen werk wil maken
van een Dementievriendelijke Gemeenschap. Er zijn
veel concrete ideeën opgehaald waarmee we verder
aan de slag gaan.
Uitnodiging
We kunnen ons voorstellen dat ook u zich wilt inzetten
voor een meer dementievriendelijke Dongen. We nodigen u uit om samen met ons de volgende stap te zetten.

Vrijdag 6 juli - Officiële opening
19.00 uur - De opening van de kermis heeft om 19.00 uur
plaats op het Wilhelminaplein, midden tussen de attracties.
De kermis wordt geopend door burgemeester en wethouders onder begeleiding van een feestelijke drumband.
Tijdens het openingsmoment heeft ook weer de jaarlijkse
ballonnenwedstrijd plaats. Er worden 1.000 ballonnen met
wedstrijdkaart uitgereikt en opgelaten. Uiteraard zijn zowel
de ballonnen als de kaarten en touwtjes van biologisch afbreekbaar materiaal ivm het milieu. De vijf winnaars van de
ballonnenwedstrijd van dit jaar mogen op de kermis van
2019 op een dag naar keuze gratis kermis vieren.
Zaterdag 7 juli
- 14.00 uur: Uitreiking prijswinnaars Ballonnenwedstrijd van
2017
- 19.00 uur: Clown Desalles

Zondag 8 juli
- 17.00 uur: Uitreiking Piet Leander Trofee
Maandag 9 juli
- 21.00 uur: Optreden Maan, bekend van o.a. de Voice of
Holland en hits als, Blijf bij mij met Ronny Flex.
Dinsdag 10 juli
- 23.00 uur: Afsluiting van de kermis met een vuurwerkshow
in het naast het kermisterrein gelegen park Vredeoord.
Openingstijden Kermis
Vrijdag : 19:00-00:00
Zaterdag: 13:00-00:00
Zondag : 13:00-00:00
Maandag : 14:00-00:00
Dinsdag : 14:00-00:00

Wij zien u graag bij de bijeenkomst: Van idee naar actie!
Datum: 3 juli 2018
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Gemeentehuis Dongen
Tijdens deze avond zetten we de opgehaalde ideeën op
een rij en koppelen we deze aan concrete acties. U
kunt zich aanmelden via dementie@dongen.nl.
'Samen bakkie drinken'
Bent of kent u iemand met dementie of bent u mantelzorger van iemand met geheugenproblemen, ga dan
eens langs bij "Samen bakkie drinken" bij Museum van
Loon aan de Eindsestraat 65a. De ochtend wordt georganiseerd door SWOD op elke tweede maandag van de
maand (maandag 9 juli is de volgende bijeenkomst) van
10.00 uur tot 11.30 uur.
Heeft u vragen? Stel ze gerust! Bel voor meer informatie op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur met
0162-375296 of mail naar info@swodongen.nl.

Foto Jan Stads/Pix4Profs: De opening en de ballonnenwedstrijd van de kermis in 2017 met burgemeester Marina Starmans.

Stank en ongedierte in de afvalcontainer voorkomen
Containers hebben we nodig om ons afval kwijt te kunnen,
een prima oplossing maar niet altijd even fris. Vaak worden
containers niet of niet goed schoongemaakt en gaan bacteriën, schimmels en maden zich ten goede aan het afval.
Door de zomerse temperaturen kan uw GFT-container zorgen voor overlast in de vorm van stank. Deze stank wordt
veroorzaakt door rottend, nat GFT-afval. Warm weer versnelt dit proces, waardoor eerder stank ontstaat. Helaas
trekt de stank ook ongedierte aan. Ook om dat te voorkomen leest u hieronder enkele tips en algemene informatie.
Tips om stankoverlast te voorkomen:
• Zet de container niet in de felle zon;
• Laat gft-afval uitlekken voor u het in de container doet;
• Wikkel snel bedervende en stinkende etensresten als
vlees en vis in een dunne krant;
• Een krant onder in de container voorkomt dat er GFT-afval achterblijft na het ledigen;
• Vul de gft-bak in laagjes: leg op een laag keukenafval
een laagje gras, bladeren of ander tuinafval. Dit maakt
het gft een stuk droger;
• Een dun laagje stro onder in de bak helpt ook om eventueel vocht te absorberen;
• Maak de container regelmatig schoon met bijvoorbeeld
groene zeep (niet met chloor!);
• Beluchten kan veel stank voorkomen. Het klinkt tegenstrijdig, dus zorg dat de oranje reflectoren met ventilatie
gaatjes vrij zijn, dit zorgt dat er lucht bij kan, scheelt
veel.
Wat zijn maden?
Een made is een larve van een vlieg of mug, heeft geen poten en zijn wit/crème van kleur. Maden zijn larven van vliegen/mug. Een vlieg/mug legt zijn eitjes in een container. Deze eitjes komen in enkele uren uit onder de juiste omstandigheden. Uit deze eitjes komen de larven gekropen. Nadat
de made uit het ei is uitgekomen gaat het zich ten goede
aan rottend afval, vervelt een aantal keren en wordt dan
een pop. In de pop ontwikkelt zich een vlieg. Bij de juiste
temperatuur kan de pop na drie dagen al uitkomen met als

resultaat een vlieg/mug. Bij lage temperaturen kan het wel
een maand duren.
•
Zijn maden gevaarlijk
Nee, maden zijn niet gevaarlijk voor mensen. Het is in sommige delen van de wereld zelfs gebruikelijk ze te eten. Voor
sommige dieren zijn deze beesten echter wel gevaarlijk. Bijvoorbeeld bij konijnen, kippen of schapen. De ziekte die deze dieren kunnen oplopen noemt men madenziekte of myasis. De vliegen zoeken de vieze achterwerken van deze dieren en leggen daar de eitjes op. De maden zullen zich heel
snel naar binnen eten en het dier zal van binnen opgegeten
worden. Dit is erg pijnlijk en het is daarom af te raden een
container vlakbij een kippen of konijnenhok te zetten. U
zult het hok ook regelmatig schoon moeten maken om het
risico minimaal te houden.

•

•
•

•
Tips om maden en ander ongedierte te voorkomen:
• Voorkom zo goed mogelijk dat er muggen of vliegen bij
het afval kunnen komen. Doe dit door te zorgen dat de
deksels van alle afvalcontainers in huis goed sluiten. Als
er geen vliegen bij het afval kunnen komen is de kans op
maden aanzienlijk kleiner. Gooi rest afval van het koken
ook zo snel mogelijk weg, ligt het te lang zonder afdekking dan kunnen muggen of vliegen er eitjes op leggen
en kunnen zich, ondanks het goed sluiten van de containers, toch nog maden ontwikkelen in de dichte zakken.
• Vlees- en viswaren niet zomaar in de container gooien. In
plaats van vlees/vis los in de container te gooien kan je
het vlees/vis beter in een krant vouwen en dan pas weggooien. Op deze manier kan de vlieg niet bij het vlees
om er eitjes in te leggen.
• Hetzelfde geldt voor rottend fruit, verpak dit ook in een
krant of papieren zak.
• Container in de schaduw plaatsen. Zeker in de zomer is
dit belangrijk. Aangezien anders een heel broeierig klimaat in de container ontstaat waar maden en vliegen
van houden.
• Container regelmatig schoonmaken. Goed uitspuiten en
alleen met chloor na spoelen als u ongedierte in de con-

•

tainer heeft gehad, anders volstaat groene zeep. Goed
laten drogen.
Beluchten kan maden voorkomen. Maden houden van
vochtige plekken, het is daarom zaak dat de oranje reflectoren met ventilatie gaatjes vrij zijn.
Zout en kalk helpen goed om maden te voorkomen.
Door af en toe een dun laagje hiervan tussen het afval te
strooien, drogen de witte larven uit. Overdrijf het gebruik van zout en kalk echter niet, want het is niet bevorderlijk voor het composteringsproces;
Strooi zand onder de rand van de deksel. Op deze manier kunnen vliegen geen eitjes leggen in de container.
De geur van mottenballen schrikt ongedierte af. Stop
daarom een paar mottenballen in bijvoorbeeld een panty, knoop de panty vast aan het handvat en hang deze
met de mottenballen in de container;
Klimop is giftig voor maden. Af en toe een paar verse
takjes klimop in de container helpt om maden te voorkomen;
In de supermarkt of bij de boerenbond zijn ook vaak (milieuvriendelijke) middelen te koop die ongedierte in de
afvalcontainer kunnen voorkomen.

Bestrijdingsmiddelen tegen maden
Er zijn bestrijdingsmiddelen tegen maden in de container
verkrijgbaar. Toch is het ook mogelijk op een milieuvriendelijke manier de cyclus van de ontwikkeling van de mug of
vlieg te verstoren en op deze manier maden te voorkomen.
Op vakantie en de container
Gaat u op vakantie? Laat de container dan leeg achter. Een
lege container biedt geen mogelijkheden voor maden en
ander ongedierte.
Container ledigen
U mag de gft-container 26 keer per jaar laten ledigen voor
het bedrag dat u per jaar aan afvalstoffenheffing betaald.
Heeft u dus veel overlast, dan raden we u aan de
gft-container tijdens warme periodes elke twee weken
te laten ledigen.

Privacy en afvalinzameling in Dongen
Voor de afv alinzam eling gebruikt de gem eente
D ongen uw pers oons gegev ens tij dens de uitv oering v an haar di ens tv erlening zoals bijv oorbeeld
de afv alinzam eling. De gem eente heeft nam elijk
de w ettelijke taak om de afv alinzam eling te
(laten) v erzorgen. D e gem eente gebruikt de
pers oons gegev ens onder andere v oor het beheer
en de bev eiliging v an de locaties v an de gem eente
D ongen. D aar naas t gebruikt de gem eente de
pers oons gegev ens om de afv alinzam eling en haar
ov erige diens tv erlening zo klantv riendelijk en
efficiënt m ogelijk uit te kunnen v oeren.
Wij begrijpen dat het prettig is om te weten wat er
gebeurt met de gegevens gekoppeld aan uw afvalcontainers of uw milieupas. Daarom leest u hier meer
informatie in de vorm van privacyreglementen. Heeft u
verder nog vragen, dan kunt u terecht bij de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Dongen via
Postbus 10153, 5100 GE Dongen of via info@dongen.nl.
De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader
van de afvalinzameling gebeurt onder meer voor de
volgende doeleinden:
• Behalen van milieudoelstellingen en het
optimaliseren van het afvalbeleid
• Afvalinzameling, waaronder adres gebonden
inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
• Uitgifte en beheer van afvalpassen
• Uitzetten en beheren van de minicontainers/
afvalbakken
• De inning en berekening van afvalstoffenheffing
• Voorkomen van afvaltoerisme
• Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij
voorzieningen voor huishoudens
• Beheer van en controle op het gebruik van de
gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder
beheer en beveiliging van de milieustraat
• Controle op de naleving van en handhaven van de
gemeentelijke afvalstoffenverordening
• Het verbeteren van de efficiency van de inzameling
van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
• De beantwoording van vragen, het behandelen van
meldingen en klachten met betrekking tot
afvalinzameling
• Communicatie en verstrekken van informatie over
afvalinzameling
• Adviseren hoe afval aanbod kan worden verminderd
en hergebruik van afvalstoffen kan worden
bevorderd

• Het geven van voorlichting over afvalstoffen en
milieu
• Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling
van afvalstoffen
• Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke
bevelen
• Toesturen van nieuwsbrieven en informatie over
afvalinzameling in Dongen
• Treffen van voorbereidingen om over te kunnen gaan
tot een systeem met variabele afvalstoffenheffing
• Verbetering dienstverlening/website
• Verstrekken van informatie aan scholen of specifieke
belangstellenden, dan wel omwonenden (bijv. voor
open dagen en rondleidingen op locaties van de
gemeente Dongen of over aanleg van installaties)
• Beveiliging eigendommen de gemeente Dongen
• Voeren van geschillen
De nieuwe privacywetgeving (AVG) in het algemeen
Sinds 25 mei 2018 heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaats gemaakt voor de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als
(sport)vereniging, organisatie, school of bedrijf
verwerkt u ook, net als de gemeente Dongen dat doet,
persoonsgegevens. En daarom is het van belang dat ook
u voldoet aan de eisen van de AVG.
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.

Even voorstellen….
De gem eentelijke organisatie in Dongen is in verandering en de buitendienst is een v an de onderdelen van die organis atie die het v eranderingsproces inm iddels heeft doorlopen. Tot april jl. w as de
gem eente v oor het groenonderhoud ingedeeld in
vijf w ijken. Dat w aren; Wes t 1, West 2 en Centrum ,
Biezen, Hoge Akker, ‘s Grav enm oer.
Deze wijken zijn vanaf nu samengevoegd en verdeeld in
twee serviceteams. Het samenvoegen van vijf wijkploegen naar twee serviceteams heeft als voordeel dat de
teams robuust zijn en flexibeler en efficiënter kunnen
werken. Natuurlijk blijven onze medewerkers u graag
tot dienst en kunt u ze altijd aanspreken en vragen stellen.
Nieuwe naam
Bij nieuwe serviceteams horen ook nieuwe namen.
• Serviceteam Vaartkant: aan de noordoostzijde van
de lijn Eindsestraat-Lage Ham
• Serviceteam Dongekant: aan de zuidwestzijde van
de lijn Eindsetraat-Lage Ham
Flexpool
Een andere verandering is de oprichting van een zogenaamde flexpool. Deze flexpool bestaat uit een wisselende groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij worden ingezet bij een grote diversiteit aan werkzaamheden. Dit met de bedoeling om werkervaring op
te doen en uiteindelijk ook om vast werk te krijgen. De
flexpool werkt, want de eerste medewerkers zijn inmiddels al doorgestroomd naar een reguliere baan.

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: half juli
Onkruidbestrijding op verharding door hete lucht behandeling.
Alle wegen en pleinen
In uitvoering: vanaf week 17
Diverse locaties
Snoeien van leibomen
In uitvoering: week 26
Kanovijver, de vijvers aan Mgr. Schaepmanlaan en
Trompstraat
Vijvers maaien
In uitvoering: week 26
Tichelrijt
Maaien van hagen
In uitvoering: week 26

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
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Zondag 22 juli: Broederpad. Vertrek om
13.00 uur vanaf het Europaplein in Dongen.

Zondag 12 augus tus: Wandeling Achterberg. Vertrek om 11.00 uur vanaf hotel De
Villa/brasserie Winkk, Hoge Ham 124 in Dongen.

Meer informatie over wandelingen met een
gids vind je op www.uitpuntdongen.nl.

Tweede ronde voor kunststof
komst ook kunststof gescheiden inzamelen”, aldus wethouder Ad Stoop.

Zondag 19 augus tus: Dorpswandeling ’s
Gravenmoer. Vertrek om 11.00 uur vanaf parkeerplaats restaurant SED, Hoofdstraat 75 in
’s Gravenmoer.
Zondag 26 augus tus : Broederpad. Vertrek
om 13.00 uur vanaf het Europaplein in Dongen.

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.
Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning met datum aanvraag ontvangst: 8-6-2018 t/m 22-6-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Globale locatie
Bestemmingsplanwijziging van maatschappelijk naar wonen
00054574
Heuvelstraat 13-19-37-39-4143-45-47
Heuvelstraat 35
het kappen van een paardenkastanje
00054444
plaatsen van een zeildoekoverkapping
00054585
Hoge Ham 126
plaatsen van een hekwerk om groenstrook gemeente en
00054180
Kamilletuin 16
plaatsen van een container
wijzigen van de inrit
00054303
Klein Dongenseweg 81
Lage Ham 34
plaatsen van een erfafscheiding en verplaatsen van de inrit
00054644
ontheffing op bestemmingsplan gebruiken winkelpand als kantoor 00054476
Tramstraat 45
Veenzegge/Baggelaar/Hamsesticht het bouwen van 26 woningen
00054590

Datum ontvangst
19-06-2018
18-06-2018
19-06-2018
11-06-2018
13-06-2018
20-06-2018
18-06-2018
20-06-2018

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 8-6-2018 t/m 22-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
plaatsen van een kraan in parkeervak en gedeelte van de weg 10-7-2018 00054138
11-6-2018
Stobbenveen 47
Europaplein 75
plaatsen van een container van 13-6-2018 tot 20-6-2018
00054289
12-6-2018
Binnengekomen meldingen Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum aanvraag ontvangst: 8-6-2018 t/m 22-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Overnachtingen in Jeugdcentrumgebouw op 22 en 23 juni 2018
00054181
11-6-2018
Vaartweg 87A
Dongen
Gemeente Haaren - verzoek verklaring geen bezwaar 00054272
12-6-2018
Leyetocht en ATBtocht - 18 e
De Baronierijders - aanvraag verklaring van geen bezwaar
00054565
19-6-2018
Dongen
kaartleesrit - 09-09-20

Ter inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
vrijdag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus 2018 tijdens de
openingstijden ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de
Publiekshal van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens in te zien
via www.dongen.nl / Omgevingsvergunning / Eindsestraat 21.
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit,
met ingang van vrijdag 29 juni 2018 tot en met donderdag 9 augustus
2018, beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen
het ontwerpbesluit of
- 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
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.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen maken
bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag om
een omgevingsvergunning Wabo met maximaal zes weken te verlengen.
- De aanvraag betreft de inrichting van Ecco Tannery Holland B.V.,
Vierbundersweg 11 Dongen.

Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 8-6-2018 t/m 22-6-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Globale locatie
het houden van een kindermarkt van Tramstraat tot de Geer.
00054652
21-6-2018
Tramstraat tot aan de Geer
Dongen
Stichting Volg de Wens - aanvraag collectevergunning 2018
00054431
18-6-2018

Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
geregistreerd onder zaaknummer 18041486. Bij correspondentie dient
u dit nummer te vermelden.

Verleende vergunningen met datum besluit: 8-6-2018 t/m 22-6-2018
Omschrijving
Globale locatie
Prins Bernardstraat
plaatsen van een tap en tafels en muziek en afsluiten
straat met de kermis
Evenementenvergunning- oldtimer show- 2-9-2018
Klein-Dongen-Vaart
Wilhelminaplein
ontheffing drank en horeca voor Poffertjeskraam Kermis Dongen
Binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan t.b.v.
Eindsestraat 76
een tweetal verblijfsrecreatieve eenheden
Eindsestraat 76
Toekennen objectnummering
het plaatsen van een erfafscheiding
Weide 2
Kanaaldijk Noord 19
het aanleggen van een inrit/uitrit
Stichting Dongense Jeugdraad- aanvraag evenement
Diverse locaties in Dongen
zomerspelen van 6-8-2018 tot 11
Zandeweg 2
ontheffing op bestemmingsplan voor overnachting 26-29 juni 2018
aanvraag evenement rommelmarkt 9-9-2018
Gasthuisstraat 3
Gemeentenweg 95
Cv de Dreefse Kwiepen aanvraag evenementenvergunning
rommelmarkt 16-9-2018
grasveld Julianastraat/Oude baan Buurtvereniging Nooitgedacht Aanvraag evenement 8-9-2018
Lingestraat 24
het aanleggen van een inrit
Haagwinde 22
het bouwen van een woning met bijgebouw
Julianastraat 99
het uitbreiden van de woning
Oranjeplein tegenover nr 76 t/m 92 wijziging op bestemmingsplan functie groen omzetten in verkeer
Deken Batenburgstraat 2B
het aanvragen voor een evenement Jeugdweekend Handbalvereniging Dongen
Lage Ham 169
bouwen van een overkapping en ontheffing op bestemmingsplan
Klein Dongenseweg 79
Handel in strijd met regels ruimtelijke ordening tijdelijk
gebruik schuur als winkel
Pastoor Dirvenstraat 52
het kappen van een eikenboom
Oude Baan/Kanaalstraat
aanvraag evenementen kapellenfestival
Oude Baan/Kanaalstraat 1-7-2018
Klein Dongenseweg 81
wijzigen van de inrit

■
Zaaknummer
00053419
00050488
00053421
00047128

11-6-2018
12-6-2018
12-6-2018

00054226
00052385
00052241
00053146

13-6-2018
19-6-2018
19-6-2018
19-6-2018

00053890
00052191
00052949

21-6-2018
21-6-2018
21-6-2018

00053683
00053873
00052231
00053691
00052852
00050666

21-6-2018
21-6-2018
21-6-2018
21-6-2018
11-6-2018
11-6-2018

00052093
00053095

11-6-2018
12-6-2018

00054077
00052925

15-6-2018
21-6-2018

00054303

21-6-2018

Zaaknummer
00054155

Datum verzonden
8-6-2018
11-6-2018
12-6-2018
14-6-2018
15-6-2018
21-6-2018
21-6-2018

Datum verzonden
11-6-2018

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.

■
■

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Verlening om gevings vergunning m iddels uitgebreide voorbereidings procedure (artikel 3.10 lid e Wabo),
Einds es traat 21, Dongen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten 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.

BEKENDMAKING

Beleids plan Dongen S am e n S terk Tegen Arm oede
De raad van Dongen maakt bekend dat op 8 maart 2018 het
"Beleidsplan Dongen Samen Sterk Tegen Armoede" is vastgesteld.
De ambitie van de gemeente Dongen is dat álle inwoners moeten
kunnen meedoen. Inwoners die in armoede leven en/ of schulden
hebben en daardoor niet volwaardig aan de samenleving mee kunnen doen bijstaan en weer in hun kracht zetten. Insteek is een preventie, duurzaam en integraal armoede- en schuldenbeleid, waarop wordt ingezet op het voorkomen dat mensen in armoede en/ of
schulden terecht komen. Met extra aandacht voor kinderen,
Het beleidsplan is vanaf 28 juni te raadplegen via
www.overheid.nl.
Het beleidsplan treedt in werking (met terugwerkende kracht) op
1 juli 2018.
Voor informatie over het bovenstaande besluit kunnen belangstellenden desgewenst contact opnemen met mevrouw Beerens, telefoonnummer 14 0162

■

Meldingen met datum (datum besluit): 8-6-2018 t/m 22-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
parkeerplaats tegenover
het plaatsen van een container van 15 tot 29 juni 2018
00054109
Oranjeplein 55
Stobbenveen 47
plaatsen van een kraan in parkeervak en gedeelte van de weg 10-7-2018 00054138
Hoge Ham 126
plaatsen van 5 trotters (reclameborden) van 1 tot 13 september 2018 00054172
Europaplein 75
plaatsen van een container van 13-6-2018 tot 20-6-2018
00054289
Orionstraat 13
het verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de schuur
00054331
Beukenstraat 7
verwijderen van asbest uit de woning
00054420
Paukenlaan 44
verwijderen van asbesthoudende golfplaten en windveer van de schuur 00054414
Ingetrokken aanvragen vergunning met datum besluit 8-6-2018 t/m 22-6-2018
Globale locatie
Omschrijving
Kamilletuin 16
Bouwen van garage Kamilletuin 16

Datum verzonden
11-6-2018

BEKENDMAKING

Voornem en am bts halv e w ijziging adres gegev ens naa r 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.
Geslachtsnaam
en voorletters

Geboortedatum

Zaaknummer

Dec, M.

24-11-1956

52220

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, 28 juni 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

