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INHOUD
■ De Cammeleur
■ Kort Nieuws

AGENDA
■ Donderdag 19 april, opiniërende raadsvergadering, 20.00 uur, raadszaal
gemeentehuis
■ Donderdag 17 mei, besluitvormende raadsvergadering, 20.00 uur, 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.

Trots op Gouden Knoop en
Koninklijke onderscheiding
Donderdagavond 29 maart jl., tijdens het afscheid van de gemeenteraad, werden 3 vertrekkende
raadsleden onderscheiden.

Uitreiking Gouden Knoop door
burgemeester Marina Starmans-Gelijns aan mevrouw
M. Breugelmans:

Uitreiking Koninklijke onderscheiding door burgemeester
Marina Starmans-Gelijns aan
de heer W. van Delft:

Uitreiking Koninklijke onderscheiding door burgemeester
Marina Starmans-Gelijns aan
de heer A. Türkyilmaz:

Mevrouw Breugelmans heeft 13 jaar in de
gemeenteraad gezeten. Tevens helpt mevrouw Breugelmans anderstaligen bij het
vertalen naar het Nederlands (voornamelijk
juridische sector), regelde de administratie
en boekingen van museum De Looierij en is
regelmatig te vinden voor begeleiding van
mensen met Alzheimer in het 'Kloosterpad'.

De heer Van Delft was ruim 12 jaar actief als raadslid voor de Volkspartij
Dongen. Tevens is de heer Van Delft al
jarenlang de sturende factor van biljartvereniging ONA. Was initiatiefnemer en voorzitter van het dorpsfeest
Klein-Dongen-Vaart en was bestuurder
van het jeugdcentrum.

De heer Türkyilmaz zat 16 jaar
onafgebroken in de gemeenteraad.
Zijn hart lag voornamelijk bij het
sociale domein, bij Dongenaren die
wat extra steun kunnen gebruiken.

De Cam m eleur krijgt s teeds m eer v orm . Kom ende zom er gaan de deuren v an
het nieuw e gebouw open en zullen DonckHuy s , Bibliotheek Theek 5, Het Kuns tPodium en ContourdeTw ern hun activ iteiten aanbieden. Het w ordt een bijzondere ontm oetings plek v oor alle Dongenaren en bezoekers v an buiten, gev es tigd in
het hart v an Dongen en grenzend aan Park Vredeoord. Verenigingen kunnen er
optredens en ev enem enten organis eren; bedrijv en onder andere w orks hops en
m eetings . Voor de Inform atiekrant bracht huis fotograaf Jan S tads onlangs een
bezoek aan De Cam m eleur. Wat w ordt het m ooi en licht!

Op bezoek bij De Cammeleur
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Graven verwijderen
De gemeente Dongen gaat graven verwijderen op Algemene Begraafplaats `s Gravenmoer gelegen aan de Julianalaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode
van 16 en 17 april. De begraafplaats is dan op
werkdagen van 7:00 uur tot en met 13:00 uur
gesloten voor bezoekers. In de weekenden is
de begraafplaats gewoon geopend. Indien er
in deze periode uitvaarten zijn worden de
werkzaamheden stilgelegd en kunnen deze
gewoon plaatsvinden.
De reden van het verwijderen van de graven
is dat de rechthebbenden geen gebruik meer
maken van de mogelijkheid tot het verlengen van de grafrechten. Als de stoffelijke resten verwijderd zijn zullen deze worden herbegraven in het verzamelgraf op de Algeme-

ne Begraafplaats 's Gravenmoer.
Gevonden voorwerpen
Bij de gemeente
Dongen zijn de volgende voorwerpen
als gevonden aangegeven: diverse fietsen, diverse sleutels,
ring, GSM, zonnebril, teletaster, kentekenplaat, armband, ketting, portemonnee,
bankpasje, helm, button, OV Chipkaart, medaille, schoentje. Neem contact op met de
gemeente via telefoonnummer 14 0162 of
kom langs bij de Centrale Balie in het gemeentehuis.

Gidswandelingen gaan weer van start
Kom in beweging en ga eens op pad met een
wandelgids! Elke maand staat een inloopwandeling in Dongen of 's Gravenmoer op de
agenda.
Op zondag 8 april staat de eerste inloopwandeling van het seizoen op de agenda: 'Wandeling door stichten en stegen tussen Beljaart en Ham'. De gids vertrekt om 11.00 uur
vanaf de hoofdingang van De Volckaert,
Dongepark 1 in Dongen.
Meer informatie en boekingen: Zin om mee
te wandelen? Aanmelden is niet nodig. De
wandelingen duren ongeveer twee uur. Deelname kost 2 euro per volwassene.
Arrangementen: Naast de inloopwandelingen kun je ook groepswandelingen en wandelarrangementen boeken. De medewerkers

van museum De Looierij kunnen je uitgebreid informeren over de mogelijkheden en
wandelingen-op-maat boeken. Bel naar 0162
- 387 194, stuur een e-mail naar
info@delooierij.nl of vul het boekingsformulier in op www.delooierij.nl.

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: 17-3-2018 t/m 5-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
het plaatsen van een dakopbouw
00050233
Gladioolstraat 17
aanleggen van een loopbrug tussen de Hamsesticht
Hamsesticht en
Achterhuizensticht
en Achterhuizensticht
00050157
bouwen van een woning
00050332
Hoge Ham 81B
Kardinaal van Rossumstraat 120 ontheffing op bestemmingsplan voor het plaatsen van een berging 00050239
het plaatsen van een erfafscheiding
00050264
Roeloff van Dalemstraat 51
het vervangen buitenkeuken ivm achterstallig onderhoud en
Sint Josephstraat 195 C
plaatsen van een garage aan de achterzijde
00050680
het plaatsen van den dakkapel aan de achterzijde
00050689
Sterrebos 9
Vaartweg 160
Het kappen van een gemeentelijke boom Vaartweg thv van huisnr. 160 00050629

Datum ontv angs t
20-03-2018

Geslachtsnaam
en voorletters

Geboortedatum

Zaaknummer

Ţânţaş , V.A.

16-06-1995

49610

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.

19-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
20-03-2018

Dongen, 15 april 2018

28-03-2018
29-03-2018
28-03-2018

De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De burgemeester,
drs. M.C. Starmans-Gelijns

Binnengekom en verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 17-3-2018 t/m 5-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Dorpsplein
vergunningsvrij evenement- paasjubel- Dorpsplein
0005018520-3-2018 parkeerplaats hoek
's Gravenmoer 1-4-2018
het plaatsen van een container van 2-5-2018 tot 7-5-2018
00050448
23-3-2018
Houtsniphof/Rozemarijntuin

Binnengekom en m eldingen Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum aanvraag ontvangs t: 17-3-2018 t/m 5-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
park Vredeoord en
Wilhelminaplein
ontheffing drank en horeca Oranjeparkfestival 26 en 27 april 2018
00050154
19-3-2018

Binnengekom en aanv ragen Vergunning APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 17-3-2018 t/m 5-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Hoofdstraat 56
aanvraag stookvergunning
00050564
27-3-2018
Evenementenvergunning- oldtimer show- 2-9-2018
00050488
24-3-2018
Klein-Dongen-Vaart
Diverse straten van Dongen
het houden van de Ronde van Dongen 2018
00050622
27-3-2018
het aanvragen voor een evenement Jeugdweekend Deken Batenburgstraat 2B
Handbalvereniging Dongen
00050666
28-3-2018
Vaartweg 131
evenementenvergunning Vaarts BBQ spektakel 7 t/m 9 september 2018 00050155
19-3-2018
Het aanvragen van een stookvergunning
00050618
27-3-2018
Pastoor Dirvenstraat 11

Verleende vergunningen m et
Globale locatie
park Kanaalstraat/Oude Baan/
Julianastraat
Kerkdijk/Zwaanstraat
Anjerstraat 24
Fazantenweg 53
Hoge Ham 139
Hoge Ham 133
Ed Hoornikstraat 27
Wildzangweg 6
park Vredeoord en
Wilhelminaplein
Mgr. Ariënsstraat 16
de Slof 6
Hoofdstraat 56
Vaartweg 160
Vaartweg 56

datum bes luit: 17-3-2018 t/m 5-4-2018
Om s chrijv ing

Zaaknum m er

vergunning Mathieu Hermans Klassieker d.d. 15-04-2018
het houden van een lentemarkt - 07-04-2018
Dongens Cultureel Festijn 14 en 15 april 2018
het maken van 2 uitritten
aanvraag 2 speelautomaten
verbouwen van een woning
het wijzigen van de voorgevel
het plaatsen van een dakkapel

00047821
00048298
00048478
00049503
00050087
00047012
00049287
00048820

21-3-2018
21-3-2018
21-3-2018
21-3-2018
21-3-2018
22-3-2018
23-3-2018
23-3-2018

ontheffing drank en horeca Oranjeparkfestival 26 en 27 april 2018
00050154
het uitbreiden van de woning
00048037
het houden van een Honda evenement 22 apil 2018 Showoff Import 00048516
aanvraag stookvergunning
00050564
Het kappen van een gemeentelijke boom Vaartweg thv van huisnr. 160 00050629
afwijken van bestemmingsplan i.v.m. bed en breakfast
00044863

27-3-2018
27-3-2018
27-3-2018
27-3-2018
28-3-2018
28-3-2018

Datum verzonden

Meldingen m et datum (datum bes luit): 17-3-2018 t/m 5-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Eindsestraat 110
Verwijderen asbest dak
Eindsestraat 110
Verwijderen vloer hal 7 en 8
Hoek Houtsniphof?Rozemarijntuin het plaatsen van een container 2-5-2018 t/m 7-5-2018

Zaaknum m er
00049933
00050132
00050448

Datum verzonden
22-3-2018
22-3-2018
26-3-2018

Ingetrokken aanv ragen vergunning m et datum bes luit 17-3-2018 t/m 5-4-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Narcisstraat 32
het plaatsen van een carport

Zaaknum m er
00047764

Datum verzonden
28-3-2018 14:03:29

BEKENDMAKING

Bes luit am bts halve 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.
Geslachtsnaam
en voorletters

Geboortedatum

Zaaknummer

Verbunt, M.

30-03-1990

17410

www.dongen.nl
Gemeentehuis 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 De Entree

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.

■

Voor meer informatie

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn
voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan
één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende
bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener,
de datum, het zaaknummer en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker
gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens met het
besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van
Dongen, postbus 10153, 5100 GE Dongen, bij voorkeur in te dienen
via info@dongen.nl.
Voornemen ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende
bestemming
Het college van Dongen maakt bekend dat het van plan is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve te wijzigen. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene(n)
niet meer woont/wonen op het adres waar hij/zij volgens de
Basisregistratie Personen staat/staan ingeschreven.

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

