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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.

Wijzigingen
openingstijden
feestdagen 2018
Gemeentehuis
•
•
•
•

Woensdag 9 mei: extra avondopenstelling,
gemeentehuis geopend van 8.30 tot 19.00 uur
Donderdag 10 mei: gehele dag gesloten
(i.v.m. Hemelvaart)
Vrijdag 11 mei: gehele dag gesloten
Maandag 21 mei: gehele dag gesloten
(i.v.m. 2e Pinksterdag)

De Entree
•
•
•

Donderdag 10 mei: gehele dag gesloten
(i.v.m. Hemelvaart)
Vrijdag 11 mei: gehele dag gesloten
Maandag 21 mei: gehele dag gesloten
(i.v.m. 2e Pinksterdag)

De Coolhof
•
•
•
•

Zaterdag 5 mei: reguliere openingstijden zaterdag
Donderdag 10 mei: gehele dag gesloten
(i.v.m. Hemelvaart)
Vrijdag 11 mei: reguliere openingstijden vrijdag
Maandag 21 mei: gehele dag gesloten
(i.v.m. 2e Pinksterdag)

3 mei 2018

Lintjesregen 2018
ten af. Hij is oprichter en bestuurslid van het Oranjecomité en het
Oranjeparkfestival, is organisator
van de Dongense Dorpsquiz, vrijwilliger van allerlei carnavalsactiviteiten en zit in het bestuur van de
Blazers Compagnie Dongen. De inzet van dhr. Van Kerkhof, zowel
qua duur als intensiteit, zijn bewonderingswaardig te noemen.

Dhr. P.H. Broeders
De heer Broeders is al jarenlang hét
gezicht van de Stichting Dongense
Jeugdraad. Een organisatie die jaarlijks activiteiten organiseert voor meer
dan1300 kinderen. De Stichting beoogd dat ieder kind mee kan doen
aan de Zomer- en Winterspelen (lage
inschrijfkosten, rekening houdend
met religie etc.). Op een zeer jonge
leeftijd heeft de heer Broeders bestuurlijke vrijwilligers activiteiten ontplooid voor de Dongense samenleving.
Dhr. C.P. van der Made en mw A.M.L.C. van der Made - van Gils
De heer Van der
Made speelt al
ruim 44 jaar een
grote rol binnen de Katholieke gemeenschap van de
gemeente Dongen. Grote
waardering
heeft het gemeentebestuur voor zijn rol bij de verkoop van de H. Hubertuskerk, zijn rol tijdens de vluchtelingenproblematiek (opvang
van vluchtelingen) en zijn bestuurlijke kwaliteiten.
Mevrouw Van der Made- van Gils is al 44 jaar de steun en toeverlaat van de R.K. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart.
Ook bij zorgcentrum De Volckaert draagt zij haar steentje bij.
De duur en intensiteit van haar vrijwilligerswerk zijn uitzonderlijk te noemen. Mevrouw van der Made neemt, samen met
haar man, een belangrijke maatschappelijke rol in binnen de
gemeente Dongen. Samen bieden zij een helpende hand aan
iedereen die dat nodig heeft.
Dhr. W. van Gils
De heer Van Gils is DE duizendpoot
voor alle ouderen in de gemeente
Dongen maar ook voor een grote
groep mensen met psychische problemen. De Stichtingen binnen de
gemeente voor deze groep kwetsbare mensen hebben in de heer
Van Gils een zeer gewaardeerde
steunpilaar gevonden. Er wordt
nooit tevergeefs een beroep op
hem gedaan en het aantal uren dat
hij wekelijks aan zijn vrijwilligersactiviteiten besteedt is indrukwekkend.
Dhr. C. Heijboer
De heer Heijboer is een actieve persoonlijkheid binnen de kern 's Gravenmoer van de gemeente Dongen.
Gedurende 25 jaar bestuurslid van
de heemkundekring Des Graven
Moer, 20 jaar vicevoorzitter van de
Oranjevereniging 's Gravenmoer en
nu nog steeds vrijwilliger en al ruim
20 jaar secretaris van de Cantorij
waarin hij niet alleen de zakelijke
kant op zich neemt maar ook de
pastorale zorg draagt voor de koorleden.
Dhr. E.A.W.H.M. van Kerkhof
De Heer Van Kerkhof is al sinds jaar en dag de aanjager/stimulator van menig Dongens evenement. Zijn inspanningen om
ook de jeugd te enthousiasmeren voor het verenigingsleven en
daarmee ook het vrijwilligerswerk, werpt duidelijk zijn vruch-

Mw M.C.A. Klijs
Mevrouw Klijs is een mantelzorger
pur sang. Zij heeft in de seniorenflat Jonckerbosch een waardevolle
rol ingenomen. Mevrouw Klijs
geeft, sinds 2000, de 50-tal bewoners van de flat de mogelijkheid
om langer thuis te blijven wonen.
Zij verzorgt terminale bewoners
zodat zij thuis kunnen sterven en
neemt door praktisch handelen
veel zorgen weg bij haar medebewoners (boodschappen, ritjes naar het ziekenhuis etc.).
Mw. P.J.E. de Geus- de Laat
Mevrouw De Geus- de Laat is al
meer dan 26 jaar actief als vrijwilligster in de kern 's Gravenmoer.
Als bestuurslid bij de heemkundekring Des Graven Moer, als bestuurslid bij de Stichting Open Bejaardenwerk 's Gravenmoer, als vrijwilligster bij de Oranjevereniging
en als wijkhoofd en collectant voor
het Diabetesfonds. Mevrouw De
Geus heeft zich op allerlei manieren verdienstelijk gemaakt, een typisch voorbeeld van een stille
maar onmisbare kracht.
Mw. M.C.W.I de Vries - van der Mee
Mevrouw De Vries is ruim 21 jaar
een actieve vrijwilligster bij De Zonnebloem en sinds 1998 vrijwilligster
bij De Volckaert waar zij meerdere
malen per week dementerende ouderen ondersteunt. Mevrouw De
Vries is heel wat uurtjes te vinden
op de locatie Jasmijnhof voor de
bereiding van de warme maaltijd,
het ondersteunen bij de muziekmiddag of de gymnastiek. Altijd rekening houdend met de wensen en beleving van de bewoners.
Dhr. R.H.C. Jansen
De heer Jansen is sinds 2002 vrijwilliger bij het Oranje Comité en is
(mede)oprichter van het Oranjeparkfestival waar híj tegenwoordig
verantwoordelijk is voor de techniek. De heer Jansen is, met zijn
'handen uit de mouwen' mentaliteit, een voorbeeld die een aanstekelijke werking heeft.
Bij de Harmonie is de heer Jansen
sinds 2003 de beheerder van het
instrumentarium, voor de Zomerspelen heeft hij zich van 1982
tot 2002 ingezet, eerst als jeugdleiding en later als hoofdleiding. Hij is betrokken bij ontwikkelingsprojecten in Brazilië, zit
in het bestuur van De Blazers compagnie Dongen en is vrijwilliger bij de Stichting Peeënstekers.

Sportgala
Dongen 2018

Buitenruimte De Cammeleur
krijgt vorm

Kent u een Dongens e s porter of s portploeg die in
het zonnetje gezet m oet w orden? Goed nieuw s!
De ins chrijving van het sportgala 2018 in Dongen
is geopend. Het sportgala vindt plaats tijdens de
Nationale Sportw eek, op vrijdag 21 septem ber.

ruimte rondom Winkk ingericht, te
beginnen met het parkeerterrein.
Daarna volgt de zijkant van Winkk
en aansluitend de kant bij De Cammeleur. Na 7 mei wordt ook het
pleintje bij de winkels aan de overkant opnieuw aangelegd. Door een
efficiëntere indeling kunnen daar straks meer auto's staan. Daarnaast
krijgt het een vriendelijkere uitstraling door het aanplanten van hagen.
Tot slot wordt de toegangsweg in
het midden aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden
rond half juni klaar.

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
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.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Voorbijgangers hebben het v as t en zeker al gezien: de
bouw hekken rondom De Cam m eleur zijn v erw ijderd.
Dat w as nodig om te kunnen beginnen m et de buitenruim te. Het gebied tus s en De Cam m eleur en Brass erie Winkk krijgt een com pleet nieuw gezicht, m et
v eel groen, zitjes , grotere terrass en grenzend aan het
park en fietsenrekken. De oude parkeerplaats en aan de zijkant v an
Winkk 'v erhuizen' naar de voortuin
en op het pleintje aan de overkant
kom en extra parkeerplaatsen.

Optreedlocatie
De optreedlocatie tussen De Cammeleur en het park is het volgende onderdeel dat gerealiseerd
wordt. Vanwege de krappe ruimte en de vele boomwortels
die niet beschadigd mogen worden is het een uitdagende
klus. Iedereen werkt er hard aan om voor de zomervakantie
een fraaie ruimte te maken die afgestemd is op en recht
doet aan De nieuwe Cammeleur.

Bomen
Bijzondere aandacht gaat uit naar het behoud van de monumentale rode beuken
aan de Hoge Ham. Afgelopen dagen is de
groeiplaats voor de bomen verbeterd.
Door met een lans met kracht lucht in de
ondergrond te blazen (oftewel ploffen),
worden harde lagen gebroken en krijgen
de boomwortels meer kans om te groeien.
Daarnaast worden er meststoffen en
schimmels de grond ingebracht, die de
groeiomstandigheden van de bomen verbeteren. Deze maatregelen volgen ook
voor de bomen verder naar het park toe.
Planning
De komende weken wordt de openbare

Dongen Dementievriendelijk
Er zijn s teeds m eer m ens en m et dem entie, ook in
Dongen. Zij zijn partner, v riend(in), s portm aat, lid
v an de v ereniging of klant. Iedereen kan iets doen
om erv oor te zorgen dat m ens en m et dem entie en
hun naas ten v olw aardige leden v an onze s am enlev ing zijn en blijv en. Van gem eente tot bank, v an
buurm an tot ondernem er, v an politie tot v ereniging.
In Dongen werken we samen aan een dementievriendelijke gemeenschap. Uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken! Doet u ook mee? Kom dan naar de startbijeenkomst
‘Dementievriendelijk Dongen’. Deze avond zal geleid wor-

den door comédienne Christel de Laat (bekend van Omroep Brabant).
Wanneer:

15 mei, koffie/thee vanaf 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur
Waar:
Gemeentehuis, Hoge Ham 62 Dongen
(ingang via achterzijde)
Tijdens deze interactieve avond komen verschillende voorbeelden aan bod over hoe mensen met dementie betrokken blijven in de gemeenschap. U krijgt handvatten over
hoe u daar als ondernemer, vereniging of inwoner aan bij
kan dragen.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema dementie en een steentje bij
wil dragen aan het meer dementievriendelijk maken van
de Dongense gemeenschap. Wij hopen in het bijzonder op
het enthousiasme vanuit Dongense ondernemers en verenigingen.
Aanmelden
Wij hopen u op 15 mei te mogen ontvangen. U kunt zich
aanmelden voor deze bijeenkomst via
dementie@dongen.nl. Doe dit svp vóór 8 mei 2018.

NIX18 campagne in Dongen

Werkzaamheden in de
openbare ruimte

niet alleen de taak van ons als gemeente en toezichthouders, maar ook van u als sportvereniging of horecaondernemer.

Ook dit jaar doen w e in Dongen m ee aan de NIX18
cam pagne. De NIX18 cam pagne draagt uit dat niet
drinken en roken tot 18 jaar norm aal is . De gem eente
Dongen doet hieraan m ee m et vers chillende acties
die de om gev ing v an jongeren bereiken en ook door
jongeren zelf te activ eren. Wij m erken bijv oorbeeld
dat jongeren nog te w einig uit zichzelf een legitim atiebew ijs tonen bij aankoop van alcohol en tabak.
Daarom is het belangrijk om hier aandacht aan te bes teden, ook binnen s portv erenigingen, w aar v eel jongeren tot 18 jaar kom en.

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.

Wat kunt u doen?
U, als sportvereniging of horecaonderneming, kunt deze
actie onder de aandacht brengen bij uw klanten, personeel,
vrijwilligers, jonge leden en hun ouders door extra initiatieven te organiseren. De NIX zonder ID toolkit heeft veel materiaal wat u binnen uw vereniging of onderneming kunt
gebruiken: zoals posters voor de sportsector en korte video’s mocht u een beeldscherm gebruiken. U kunt een
NIX18- kalender gebruiken waarmee de leeftijd makkelijker
door het bar-personeel gecheckt kan worden. Ook zijn er
posters en raamstickers beschikbaar. Verder kan in uw ledenblad en/of op uw website voorafgaand aan de actie,
een artikel over NIX zonder ID opnemen.

Vaartweg
Reconstructie Vaartweg tussen rotonde Gaasjesweg en Oude
Veepad.
Vervangen openbare verlichting en renovatie riolering.
In uitvoering: t/m eind juni
Onkruidbestrijding op verharding.
Alle wegen en pleinen
In voorbereiding: vanaf week 17

Meer informatie en materiaal uit de toolkit kunt u vinden
op www.naar18jaar.nl/toolkit.

Duiventorenbaan en Westerlaan
Verlagen van bermen
In voorbereiding: week 17 en 18
Omgeving Cammeleur
Herinrichting van de toegangsweg naar de Cammeleur en park
Vredeoord. Aanleg van Parkeerplaatsen voorzijde van brasserie
Winkk
In uitvoering: week 7 t/m 24

NIX zonder ID
De NIX18 campagne organiseert van donderdag 17 mei t/m
vrijdag 1 juni 2018 de ‘NIX zonder ID’ actie. Tijdens deze actie wil NIX18 zowel aandacht besteden aan het tonen van
een identiteitskaart door jongeren als het naleven van de
leeftijdsgrens tot 18 jaar door de verkopers. Het naleven
van de leeftijdsgrens tot 18 jaar voor alcohol en tabak is

Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
De gem eente w il graag w eten w at u v indt v an de
onders teuning die u ontvangt v anuit de Wet Maats chapelijke Onders teuning (Wm o). Daarom s tart binnenkort het jaarlijks e cliënterv aringsonderzoek.

vragenlijst kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Als u
dat prettig vindt, kunt u iemand vragen om u te helpen
bij het invullen. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, een
buurvrouw of een mantelzorger zijn.

Waarover gaat het onderzoek?
We vragen Wmo-cliënten naar hun ervaringen met de
Wmo. Hoe is er met uw hulpvraag omgegaan? Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening
die u krijgt? Welk effect heeft de ondersteuning op uw leven?

Anoniem en vrijwillig
Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan
niet worden herleid naar individuele personen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke
onderzoeksbureau Zorgfocuz in opdracht van de gemeente Dongen.

Hoe kunt u deelnemen?
In de week van 2 mei ontvangt een groot aantal Wmocliënten een uitnodiging met een schriftelijke vragenlijst.
Het is echter ook mogelijk via een digitale vragenlijst aan
het onderzoek deel te nemen. De informatie over het digitaal invullen vindt u ook in de brief. Het invullen van de

Vragen?
Voor vragen over het onderzoek Wmo kunt u contact opnemen met de Helpdesk van ZorgfocuZ. Dit kan telefonisch via 050 20 53 014 (op werkdagen tussen 9:00 en
17:00) of via de e-mail via helpdesk@zorgfocuz.nl.

■

BEKENDMAKING

Bes luit am bts halv e w ijziging adres gegev ens 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 v oorletters
van Boxtel M.A.J.M.

Geboortedatum

Zaaknum m er

30-09-1966

50801

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.
Voornem en am bts halv e w ijziging adres gegevens naar onbekende bes tem m ing
Het college van Dongen maakt bekend dat het van plan is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen
ambtshalve te wijzigen. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene(n) niet meer woont/wonen op het adres waar hij/zij volgens de
Basisregistratie Personen staat/staan ingeschreven.

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
Ges lachts naam
en v oorletters
Lipien , M.Ł.

Gevonden voorw erpen
Bij de gemeente Dongen zijn de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven: diverse fietsen, diverse sleutels, ring, GSM, zonnebril, kentekenplaat , armband, ketting, portemonnee,
bankpasje, helm, button, OV Chipkaart,
medaille, schoentje. Kijk op dongen.nl
of kom langs bij het gemeentehuis of
neem contact op via telefoonnummer
14 0162 voor meer informatie.
WeCycle inzam elactie
Van 21 april t/m 31 augustus 2018 doet
de gemeente Dongen weer mee aan de
WeCycle inzamelactie. Wanneer u uw
oude, kapotte elektrische apparaten en
lampen inlevert bij de milieustraat verdient de gemeente punten. De 25 gemeenten met de meeste punten krijgen
van We Cycle een cheque ter waarde
van €1000 voor een lokaal goed doel!
En u maakt zelf kans op een nieuw apparaat. Zo verdient u punten:
1 Lever klein e-waste in bij de milieustraat

2 Ga ter plekke op uw smartphone naar
wecycle.nl/inleveren
3 Vul uw e-mail adres in en check in!
4 Scoor punten voor het lokale goede
doel en maak zelf kans op een nieuw
apparaat
5 Onder alle geldige aanmeldingen
worden 50 nieuwe apparaten verloot
Uitnodiging afs cheid w ethouders
Panis en Van Beek
Na vele mooie jaren, hebben Ad van
Beek
en
Piet Panis
besloten
om te stoppen
als
wethouder
van
onze
gemeente.
Het
gemeentebestuur biedt
hun graag
een
afscheidsre-

ceptie aan. Deze heeft plaats op vrijdag
25 mei aanstaande van 16.00 tot 18.30
uur in het gemeentehuis, aan de Hoge
Ham 62 in Dongen. Ad van Beek en Piet
Panis stellen het zeer op prijs om persoonlijk afscheid van u te nemen. Op
hun verzoek heeft het afscheid plaats in
informele sfeer. Zij zullen tijdens de receptie zelf rondlopen om met u te praten en de hand te schudden. Wij zien u
graag op vrijdag 25 mei.

Geboortedatum

Zaaknum m er

20-02-1980

48465

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.
Voornem en am bts halv e w ijziging adres gegevens w egens vertrek naar het buitenland
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 (BRP) staat/staan ingeschreven.
Ges lachts naam
en v oorletters
Hu Y.

Geboortedatum

Zaaknum m er

06-01-1976

44754

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.

Contact Team KCC
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 uitschrijving uit de Basis
Registratie Personen.

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: 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Achter den Ham 49
plaatsen van een overkapping
00052101
de Nestel 25
bouwen van een bedrijfshal met kantoor
00051788
ontheffing op bestemmingsplan voor gebruik kleedruimte,
00051908
Deken Batenburgstraat 2B
kantine en veld voor overnachting 1 weekend per jaar
plaatsen van een poort
00051794
Gerardus Majellastraat 2 A
Heuvelstraat 5
het plaatsen van 3 vlaggenmasten
00051642
het kappen van 3 bomen
00051478
Hoge Ham 55 A
het bouwen van een schuur en kappen van 23 bomen
00051503
Klein Dongenseweg 13
bouwen van een woning
00051476
Lage Ham 139
bouwen van een overkapping en ontheffing op bestemmingsplan
00052093
Lage Ham 169
Molendijk 49
plaatsen van een erfafscheiding
00051558
plaatsen van een bouwkeet, container en toilet
00051920
parkeerplaats hoek
van 3 mei t/m 20 juli 2018
Doormanstraat/Trompstraat
het plaatsen van een speeltoestel
00052149
Paul van Ostayenstraat 32
realiseren van 5 woningen in een bestaand pand
00051881
Sint Josephstraat 135
Wielstraat 23
kappen van een boom
00051471

Datum ontv angs t
26-04-2018
20-04-2018
24-04-2018
21-04-2018
17-04-2018
15-04-2018
16-04-2018
13-04-2018
26-04-2018
16-04-2018
24-04-2018
26-04-2018
23-04-2018
13-04-2018

Binnengekom en verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Gerardus Majellastraat 50
het plaatsen van een container van 17-4-2018 tot 20-4-2018
00051659
17-4-2018
De Rangeerder melding treintentoonstelling
00051729
19-4-2018
Kanaalstraat 10
Café de Viersprong op 07-10-2018
het plaatsen van een steiger van 24-4-2018 tot 4-5-2018
00051868
23-4-2018
Gasthuisstraat 19
melding straatfeest Churchillstraat d.d. 30-06-2018
00051987
25-4-2018
Churchillstraat 24

Binnengekom en m eldingen Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum aanvraag ontvangs t: 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
ontheffing drank en horeca Proef Dongen 29-6-2018
00051808
17-4-2018
Park Vredeoord
Binnengekom en aanv ragen Vergunning APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
De Viersprong - Jaarmarkt - Biezenplein - 22-04-2018
00051645
18-4-2018
Biezenplein
verenigingsmarkt 24-6-2018
00051809
17-4-2018
Belgiëlaan 2A
grasveld plein Heuvel
Verrassend Dongen 21-05-2018
00051646
18-4-2018
Drank en horecawetvergunning eetcafé Atlantis
00051806
19-4-2018
Sint Josephstraat 52
's Gravenmoer
Oranjevereniging 's- Gravenmoer Dodenherdenking 2018
00051893
23-4-2018

Verleende vergunningen m et
Globale locatie
Gasthuisstraat 3
Molendijk 34
Hoge Ham 81B
Hamsesticht 33
Sint Josephstraat 195 C

datum bes luit: 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Om s chrijv ing
het plaatsen van een verwijsbord
plaatsen van een dakopbouw
bouwen van een woning
het ophogen van een hekwerk
het vervangen buitenkeuken ivm achterstallig onderhoud en
plaatsen van een garage aan de achterzijde
Kardinaal van Rossumstraat 120 ontheffing op bestemmingsplan voor het plaatsen van een berging
Park Vredeoord
dag van het park 27 mei 2018
Looiersplein
Lifestyle-event met modeshows op 08-09-2018
Casino/stijlavond kerkstraat d.d. 08 en 09-05-2018
Kerkstraat
Oude Oosterhoutse Baan 15
ontheffing op bestemmingsplan voor overnachting
op erf IJzertijdboerderij 21-6-2018
Klein Dongenseweg 81
het renoveren van de opslag loods en restylen van de landwinkel
Sterrebos 9
het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
Ruysdaelstraat 14
het uitbreiden van de woning
Wielstraat 23
kappen van een boom
parkeerplaats hoek
plaatsen van een bouwkeet, container en toilet van
Doormanstraat/Trompstraat
3 mei t/m 20 juli 2018
Park Vredeoord
ontheffing drank en horeca Proef Dongen 29-6-2018
sportcomplex Gaasjes
ontheffing drank en horeca dorpsfeest
Vaartweg 131
ontheffing drank en horeca BBQ wedstrijd
Hoofdstraat 4
Rommelmarkt Euterpe 26-5-2018
Kerkstraat 56
Seniorenharmonie Dongen vergunning Festival i.v.m.
45-jarig bestaan bij Oude Kerk
Molendijk 3
evenement 1e lustrum buurtpreventie 's Gravenmoer 12 mei 2018
tegenover Dassendonk,
buitenspeeldag 13-6-2018
parkeerplaats en straat Otterdonk
Stevenshof 15 te 's Gravenmoer het verbreden van de inrit
Park Vredeoord
ontheffing drank en horeca dag van het park 27-5-2018
Sint Josephstraat 54
het (her)bouwen van een woning
Belgiëlaan 2
hobby-expo Sporthal de Salamander 20 en 21 oktober 2018

Gew eigerde vergunningen m et datum bes luit: 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Minister Aalberselaan 22
kappen van een boom

Zaaknum m er
00049370
00049925
00050332
00049961
00050680

Datum verzonden
18-4-2018
18-4-2018
18-4-2018
20-4-2018
20-4-2018

00050239
00042398
00047354
00048953
00051090

20-4-2018
23-4-2018
23-4-2018
23-4-2018
25-4-2018

00048762
00050689
00048569
00051471
00051920

25-4-2018
25-4-2018
25-4-2018
26-4-2018
26-4-2018

00051808
00050876
00050879
00048488
00046756

26-4-2018
26-4-2018
26-4-2018
26-4-2018
26-4-2018

00049594
00049722

26-4-2018
26-4-2018

00050955
00042399
00047177
00043480

23-4-2018
23-4-2018
20-4-2018
25-4-2018

■

Ontw erpbes tem m ings plan Trappis tens traat
Het ontwerpbestemmingsplan Trappistenstraat voorziet in de sloop
van 3 appartementencomplexen met in totaal 45 woningen. Na sloop
van de huidige bebouwing worden 3 nieuwe appartementencomplexen gebouwd met maximaal 72 appartementen. Waarbij, in vergelijking met de huidige situatie, enkele veranderingen worden doorgevoerd ten aanzien van de oriëntatie en locatie van de appartementencomplexen.
Deze veranderingen en de toename van het aantal woningen zijn
juridisch planologisch niet mogelijk in het vigerend bestemmingsplan
Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Trappistenstraat maakt
de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.

Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast
te stellen. Aangezien het kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een anterieure grondexploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 4 mei 2018 tot en met donderdag 14 juni 2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal
van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen.
Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via
www.dongen.nl / Bestemmingsplannen / Trappistenstraat of via
www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer
NL.IMRO.0766.BP2018000047-OW01).

Zienswijze
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de
volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus
10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team
Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.
Vervolgprocedure
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de
opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad
beslist naar verwachting in september 2018 over de vaststelling van
het bestemmingsplan.
Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Beleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

■

Datum verzonden
16-4-2018

Zaaknum m er
00051610
00051659
00051631

Datum verzonden
25-4-2018
23-4-2018
24-4-2018

Meldingen m et datum (datum bes luit): 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Lage Ham 136
het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de daken van de schuren
Gerardus Majellastraat 50
het plaatsen van een container van 17-4-2018 tot 20-4-2018
Moersedreef 4
het vervangen van de asbesthoudende golfplaten en nokvorsten
op het dak van stal en loods door asbestvrije golfplaten
Gasthuisstraat 19
het plaatsen van een steiger van 24-4-2018 tot 4-5-2018
Veldstraat 14
verwijderen van asbesthoudende golfplaten
Vaartweg 15
Het verwijderen van asbesthoudend materiaal
nabij Achterhuizensticht
het plaatsen van een container van 27-7 t/m 30-4-2018
Meester Janssnenweg 29
verwijderen van asbesthoudende golfplaten
Klein Dongenseweg 8
het verwijderen van asbesthoudend materiaal

00051868
00051795
00051683
00051395
00051477
00051685

Ingetrokken aanv ragen vergunning m et datum bes luit 13-4-2018 t/m 26-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Julianastraat 149
het kappen van een beuk

Zaaknum m er
00047857

24-4-2018
25-4-2018
25-4-2018
13-4-2018
18-4-2018
25-4-2018

Datum verzonden
24-4-2018

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

GELUIDSHINDER

Kennis geving
Op grond van de Wet geluidhinder maken wij het volgende kenbaar:

Ontwerpbesluit
Er is een verzoek tot het vaststellen van hogere waarden ontvangen
van de gemeente Dongen voor het eerste van de drie appartementencomplexen aan de Trappistenstraat (hoek Trappistenstraat /
Constancestraat) te Dongen.
Middels een afwijking van het bestemmingsplan worden 45 woningen
gesloopt en maximaal 72 nieuwe appartementen teruggebouwd. Op
de hoek Trappistenstraat / Constancestraat kan niet worden voldaan
aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai. Daarom is een hogere waarde aangevraagd in verband met
geluid ten gevolge van de Middellaan.
Wij zijn voornemens de verzochte hogere waarde vast te stellen. Het
ontwerpbesluit en andere van belang zijnde stukken liggen van vrijdag 4 mei 2018 tot en met donderdag 14 juni 2018 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie Bouwen en
Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in
Dongen.
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. 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).

■

Zaaknum m er
00049697

WET RUIMTELIJKE ORDENING

VERKEER

Gehandicaptenparkeerplaats
Wij maken bekend dat wij besloten hebben om een gehandicaptenparkeerplaats in te richten voor:
- De bewoner van Dr. Willem Dreeslaan 10 te Dongen.
De volledige tekst van dit besluit ligt vanaf heden ter inzage bij de
centrale balie van de gemeente Dongen, Hoge Ham 62. Wij wijzen u
erop, dat een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene Wet Bestuursrecht
(ABW.), binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen bij ons college, tegen vorenstaand be¬sluit van ons college. Met betrekking tot
het in te dienen bezwaarschrift geldt het volgende: Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevat¬ten: de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het
bezwaar.
Laad- en los plaats St Jos ephs traat
Wij hebben besloten de laad- en losplaats in de Sint Josephstraat ter
hoogte van Sint Josephstraat 155-157-159 op te heffen. Het verkeersbesluit ligt tot en met 14 juni 2018 ter inzage op het gemeentehuis
in Dongen bij de balie Bouwen en Milieu. Als u het niet eens bent
met het verkeersbesluit, kunt u binnen zes weken na publicatiedatum
een gemotiveerd bezwaarschrift o.v.v. zaaknummer 48363 indienen
via info@dongen.nl. Kunt u niet digitaal reageren, dan kunt u uw
bezwaarschrift per post toesturen aan de gemeente Dongen.

Dongen, 3 mei 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

