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■ Sportgala Dongen 2018
■ Samen Dementievriendelijk
■ Afscheid wethouders Panis en Van Beek
■ 16 juni DongenWoont
■ Je wordt 18 jaar en dan…

AGENDA
■ Donderdag 7 juni, besluitvormende
raadsvergadering, 20.00 uur, raadszaal
in het gemeentehuis

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

SamenWerken
door ontmoeten en kennismaken in de regio
De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Tilburg, Hilvarenbeek en het UWV hebben voor de
derde keer de handen ineen geslagen op het gebied van lokale en regionale werkgeversbenadering. Dit deden ze op 28, 29 en 31 mei jl. onder de noemer: 'SamenWerken, door ontmoeten en
kennismaken in de regio'. De aftrap van de bustour vond maandagochtend plaats bij T-Kwadraat
in Tilburg. De manager van het Sportbedrijf gaf daar een interessante rondleiding door het complex met onder andere een bezoek aan de ijsbaan, de Tilburg Trappers en het zwembad.
Op maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 mei 2018
reed de bus door de regio om verschillende werkgevers te
bezoeken. Het doel was onder andere om de deelnemers
op een ludieke manier kennis te laten maken met de lokale en regionale arbeidsmarkt en breder te laten kijken
náár de huidige arbeidsmarkt. Dus niet vanachter de computer, maar actief en persoonlijk, door op bezoek te gaan
bij de verschillende bedrijven zelf. Op deze manier worden meteen de werkgevers in de gelegenheid gesteld hun
eigen bedrijf te presenteren én op een laagdrempelige
manier kennis te maken met de werkzoekenden uit
de regio.

Voortaan pinnen bij
de milieustraat
Pinnen? Ja, graag! Vanaf heden is het mogelijk
om te pinnen bij Milieustraat De Coolhof. Ook
contant betalen blijft mogelijk!

Iedere deelnemende werkgever ontving vanuit de organisatie van de 'SamenWerken' bustour een map met daarin
alle CV's van de deelnemende kandidaten. Zo kan er na de
bedrijfsbezoeken en de tour snel geschakeld worden tussen werkgever en werkzoekende.
Deelnemende bedrijven
Na de start bij T-Kwadraat in Tilburg werden in 3 dagen
tijd de volgende bedrijven en werkgevers bezocht: Hotel
Klooster Nieuwkerk, Pukkemuk, Burger King, Logistic Force, GVT, De Postelse Hoeve, Panalpina, Claassen Logistics,
Van Eerd, Maitre Paul, Natuurlijk Tomaat, Van Schijndel
Metaal, Unilin.

Samenwerking
De samenwerking tussen de vijf gemeenten en het UWV is
gezocht om de kandidaten te laten zien dat er ook geschikt
werk of een zogenoemde werkervaringsplaats te vinden is
buiten de eigen gemeente grenzen. Een kandidaat uit Dongen kan ook aan de slag in Goirle en een kandidaat uit Gilze en Rijen vindt wellicht dé plek om aan de slag te gaan in
bijvoorbeeld Tilburg.
Voor wie?
Alle vijf de gemeenten hebben werkzoekenden uit hun eigen kandidatenbestand benaderd om deel te nemen aan de
bustour. Per dag nam iedere gemeente circa 5 kandidaten
mee on tour. Hopelijk met mooie werkervaringsplaatsen of
arbeidscontracten voor een aantal kandidaten als resultaat!
Nieuw dit jaar
De dagen van de bustour waren dit jaar voor het eerst verdeeld in de volgende branches:
Maandag 28 m ei:
leisure (horeca en recreatie)
Dins dag 29 m ei:
logistiek & transport
Donderdag 31 m ei: productie & techniek
Hiervoor is gekozen om de deelnemers aan de bustour gerichter kennis te kunnen laten maken met bedrijven in de
branche waar ze interesse in hebben.

Sportgala
Dongen 2018
Kent u een Dongense sporter of sportploeg die in het
zonnetje gezet moet worden? Goed nieuws! De inschrijving van het sportgala 2018 in Dongen is geopend. Het sportgala vindt plaats tijdens de Nationale
Sportweek, op vrijdag 21 september.

Afscheid wethouders Panis en Van Beek
Afgelopen vrijdag namen
de wethouders Ad van
Beek en Piet Panis
afscheid.
Ad van Beek heeft zich
jarenlang ingezet als wethouder voor de gemeente
Dongen. In die periode
heeft hij gebouwd aan de

Categorieën
Inschrijven kan tot 20 juni 2018 via
www.dongen.nl/sportgala. Daarna worden de genomineerden bekend gemaakt. Aanmelden kan in de volgende categorieën:
•
•
•
•
•
•
•

6 t/m 12 jaar: meiden, jongens en teams
13 t/m 18 jaar: sportvrouw junioren
13 t/m 18 jaar: sportman junioren
13 t/m 18 jaar: sportploeg junioren
senioren: sportvrouw senior
senioren: sportman senior
senioren: sportploeg senioren

toekomst van Dongen, 's
Gravenmoer en Klein
Dongen-Vaart. Vanuit
grote waardering voor de
rol die hij heeft vervult,
kende het gemeentebestuur van Dongen hem de
gouden knoop toe. De
gouden knoop wordt toegekend aan personen die
zich in het bijzonder hebben ingezet voor onze
gemeenschap.

Nadine Broersen prijs
Naast de algemene categorieën kiest de jury, samen
met Nadine Broersen, ook dit jaar weer een sporter aan
wie de Nadine Broersen prijs wordt uitgereikt. Deze
speciale prijs gaat naar iemand die een zeer bijzonder
prestatie heeft geleverd.

Piet Panis is in 1997
begonnen als raadslid en
is daarna maar liefst 16
jaar wethouder geweest.
Daarom werd hij door het
gemeentebestuur benoemd
tot ereburger van de
gemeente Dongen.
Normaal gesproken krijg
je dan een oorkonde. Nu
werd er voor gekozen om
een ereburgerspeld te
laten maken die hij altijd
kan dragen. De speld is
het wapen van Dongen
uitgevoerd in wit en geel

Samen Dementievriendelijk
Op dinsdag 15 mei is in het gemeentehuis de aftrap
geweest voor "Dementievriendelijk Dongen". Met
Christel de Laat als avondvoorzitster was een het inspirerende avond; het thema dementie is vanuit verschillende invalshoeken belicht.

goud.

Kom naar DongenWoont op 16 juni in
de Aula van het Cambreur College!
om in gesprek te gaan en informatie in te winnen. Zij geven
advies over hoe u gasloos kunt wonen of duurzaam (ver)bouwen. Maar ook financiële specialisten kunnen u informeren over hoe u woonlasten kan besparen en met de notaris kunt u in gesprek om notariële zaken te regelen. Ook
worden er eigentijdse manieren getoond om uw huis in te
richten en te onderhouden.

Tijdens deze avond heeft een groot deel van de
aanwezigen aangegeven zich te willen inzetten
voor een dementievriendelijk Dongen.
Mocht u ook mee willen doen maar heeft u zich
nog niet aangemeld dan kunt u zich nog aanmelden
via dementie@dongen.nl Wij zullen u dan benaderen om deel te nemen aan een van de werkgroepen.
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 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.

Op zaterdag 16 juni 2018 organis eert DongenWoont
alw eer de v ierde editie v an DongenWoont Woonbeurs
in de Aula v an het Cam breur College. DongenWoont
is een initiatief v an CIER ARCHITECTEN in s am enw erking m et eQm arketing. Op de beurs w ordt het nieuw s te aanbod van nieuw bouw w oningen in de gem eente
Dongen getoond. Ook geven div erse specialisten tijdens DongenWoont advies ov er verschillende w oonthem a’s.
Woningaanbod
In Dongen is er volop aanbod van woningen. In De Beljaart
fase 4 is recent is de verkoop van een aantal woningen gestart en er zullen op de woonbeurs verschillende nieuwe
projecten gepresenteerd worden. In deze projecten wordt
een brede diversiteit aan woningtypen aangeboden, zowel
vrijstaande woningen, tweekappers als rijwoningen. Er zijn
traditionele eengezinswoningen maar ook levensloopbestendige woningen die in deze fase van De Beljaart worden
gebouwd. Het grootste deel is een koopwoning maar er komen ook enkele huurwoningen.
Op de beurs wordt u geïnformeerd over alle plannen. Ook
is er bijvoorbeeld meer informatie over Villa Berkenheuvel,
een totaal gerenoveerde Rijks monumentale villa in Dongen
en zullen mogelijk nog meer bestaande woningen worden
aangeboden die bijzondere aandacht verdienen.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Woonthema’s
Met de aanwezigheid van diverse specialisten op het gebied
van verschillende woonthema’s is de beurs dé gelegenheid

DongenWoont houdt iedereen met verhuis- en verbouwwensen, met de woonbeurs en de website, permanent op
de hoogte van allerlei woonthema’s en maakt duidelijk
waarom Dongen een prachtige woongemeente is.
Meer informatie
Op www.dongenwoont.nl vindt u meer informatie over de
deelnemers aan de woonbeurs en de nieuwe projecten die
getoond worden. De woonbeurs is gratis toegankelijk en
vindt plaats tussen 11.00 uur en 14.00 uur in de Aula van
het Cambreur College, Mgr. Schaepmanlaan 13 in Dongen.
Parkeren is goed mogelijk in de directe omgeving. Wilt u
continu op de hoogte blijven van de activiteiten van DongenWoont? Schrijf u dan in via de website voor de nieuwsbrief en volg DongenWoont op Facebook, Twitter en Instagram!

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: 9-5-2018 t/m 25-5-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Globale locatie
Plaatsen van een dubbele deur in de voorgevel
00052934
Crispijnhof 9
ontheffing op bestemmingsplan voor overnachting tenniskampen
00052872
Hertog Janstraat 41
Kalmanstraat 1
het aanleggen van een inrit
00052848
ontheffing op bestemmingsplan voor geluid 10-6-2018
00052739
Kerkstraat 56
Handel in strijd met regels ruimtelijke ordening tijdelijk
00053095
Klein Dongenseweg 79
gebruik schuur als winkel
00052852
Oranjepl. tegenover nr 76 t/m 92 wijziging op bestemmingsplan functie groen omzetten in verkeer
Rijensestraatweg 65
Het overkappen van de ruimte tussen de finish hal en de werkplaats hal 00052909
inrit verbetering Fazantenweg V2
00053205
Vaartweg 192 A

Datum ontvangst
16-05-2018
15-05-2018
14-05-2018
12-05-2018
18-05-2018

Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 9-5-2018 t/m 25-5-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Globale locatie
Oude Baan/Kanaalstraat
aanvraag evenementen kapellenfestival
00052925
15-5-2018
Oude Baan/Kanaalstraat 1-7-2018
Gemeentenweg 95
Cv de Dreefse Kwiepen aanvraag evenementen
00052949
16-5-2018
vergunning rommelmarkt 16-9-2018
Stichting Dongense Jeugdraad- aanvraag evenement
00053146
21-5-2018
Diverse locaties
zomerspelen van 6-8-2018 tot 11-8-2018
Klepper lichtjestocht Dongen aanvraag evenement 20-10-2018
00053160
22-5-2018
Diverse locaties

Roeloff van Dalemstraat 51

datum besluit: 9-5-2018 t/m 25-5-2018
Omschrijving
Survival Meedoen Is Winnen op 12 en 13 juni 2018
concert Fanfare Euterpe 23 juni 2018
Novomatic aanvraag speelautomaten 2018 Eetcafe Dilara Kerkstraat 43
Dorpsfeest Klein Dongen Vaart 9 en 10 juni 2018
The Little Birds - loterijvergunning 2018
verenigingsmarkt 24-6-2018
collecte vergunning Oranjefonds 2019
aanleggen van een inrit
het plaatsen van 3 vlaggenmasten
uitbreiden van de woning
ontheffing drank en horeca Vaartse Oldtimerdag 2-9-2018
het plaatsen van deuren in de carport
het gewijzigd bouwen van een woning waarvoor eerder
vergunning is verleend
het plaatsen van een erfafscheiding

Meldingen met datum (datum besluit): 9-5-2018 t/m 25-5-2018
Globale locatie
Omschrijving
Hof 89
plaatsen van een container van 11 tot 23 mei 2018
Molendijk 18
plaatsen van een container van 17-5-2018 tot 24-5-2018
Roeloff van Dalemstraat 27
plaatsen van een container van 22-5-2018 tot 25-5-2018
Doormanstraat 25/
Trompstraat 41-43
verwijderen van asbest uit de woningen
Crispijnhof 2
het slopen van de carport
Schubertstraat 11
het verwijderen 4 asbest golfplaten
Grutterijstraat 73
verwijderen van asbest uit de woning

Ingetrokken aanvragen vergunning met datum besluit 9-5-2018 t/m 25-5-2018
Globale locatie
Omschrijving
Schoolsticht 76
bouwen van een extra garage

Zaaknummer
00047639
00047751
00048911
00049459
00051223
00051809
00052567
00052161
00051642
00050792

Datum verzonden
14-5-2018
14-5-2018
14-5-2018
14-5-2018
14-5-2018
14-5-2018
14-5-2018
14-5-2018
16-5-2018
23-5-2018

00052750
00050956
00050791

18-5-2018
22-5-2018
23-5-2018

00050264

23-5-2018

Zaaknummer
00052751
00053004
00053020
00053029
00053061
00052638
00052723

Datum verzonden
43234
43237
43237

■

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Bes chikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen
voor:
Adres
Eindsestraat 108 Dongen,
Van Laarhoven Sloopwerken B.V.
Om s chrijving project
Vergunning plaatsen en in werking hebben van mobiele puinbreekinstallatie op andere locaties op het terrein dan de vergunde stationaire
puinbreekinstallatie (nieuwe beschikking na beroep).

Dongen, 31 mei 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de
gemeente Dongen? Volg de gemeente Dongen op:
- Twitter via @Gemeente_Dongen.
Ruim 3.150 belangstellenden gingen u al voor.
- Zie ook onze Facebook pagina @gemeentedongen.
Ruim 2.900 likes heeft deze pagina al!
- Zie ook instagram @verrassend_dongen.
Deze pagina heeft 375 volgers.
- Zie ook Linkedin @Gemeente Dongen.
1.600 volgers heeft deze pagina al!

Openingstijden Gemeentehuis
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.

43242
43244
43229
43237

Openingstijden
Zaaknummer
00050803

Datum verzonden
14-5-2018

Alle vergunningen kunt u vanaf heden inzien - na het maken van een afspraak via www.dongen.nl - bij de balie Bouwen en Milieu. Wanneer u
vindt dat de activiteiten waarvoor een vergunning is afgegeven, in strijd zijn met uw belangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken op grond
van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Dongen via
info@dongen.nl onder vermelding van het zaaknummer. Kunt u niet digitaal reageren,dan kunt u uw reactie ook per post toesturen aan de
gemeente, Postbus 10153, 5100 GE Dongen. Uw bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager van de vergunning is verzonden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Daarom kunt u, wanneer u direct in uw belang getroffen bent, tevens een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeeland - West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een verzoek om voorlopige voorziening bent
u griffierecht verschuldigd.

■

Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van
de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland West-Brabant, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in
dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

14-05-2018
15-05-2018
23-05-2018

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 9-5-2018 t/m 25-5-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
plaatsen van een container van 11 tot 23 mei 2018
00052751
11-5-2018
Hof 89
Molendijk 18 te 's Gravenmoer plaatsen van een container van 17-5-2018 tot 24-5-2018
00053004
16-5-2018
plaatsen van een container van 22-5-2018 tot 25-5-2018
00053020
17-5-2018
Roeloff van Dalemstraat 27
Buurtvereniging De Boefjes Melding vergunningsvrij
00053223
23-5-2018
Diverse straten
evenement buurtbarbuqe Volmo

Verleende vergunningen met
Globale locatie
omgeving Deken Batenburgstraat
Looiersplein
Kerkstraat 43
Vaartweg 119
Vaartweg 137
Belgiëlaan 2A
Straten in Dongen
Industriestraat 3
Heuvelstraat 5
Hoge Ham 99
schoolplein St. Agnes en
Sportveld de Gaasjes
Molendijk 56 A
Uiterste Stuiver Oost 8

diend. De dag nadat de beroeps-termijn is verstreken, treedt de
beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt de
werking van de beschikking niet uit.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
vrijdag 1 juni tot en met donderdag 12 juli 2018 tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Dongen.
De bekendmaking van deze beschikking gebeurt door publicatie op
donderdag 31 mei 2018.
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. De
beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Beroepsmogelijkheid
Binnen zes weken na de bekendmaking kunnen zowel de aanvrager
als belanghebbenden beroep aantekenen bij Rechtbank Zeeland
West-Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het beroepschrift moet in tweevoud bij de rechtbank worden inge-

Maandag tot en met woensdag:
van 08.30 tot 17.00 uur.
Donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur.
Vrijdag: van 08.30 tot 12.30 uur

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

