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AGENDA
■ Dinsdag 20 februari, 19.00 - 22.00 uur,
inloopavond provinciaal ontwerp inpassingsplan N629, 't Oostquartier Provincialeweg 96, Oosteind.
■ Woensdag 21 februari, 20.00 uur, informatieavond nieuwbouwplannen Casade voor
Trappistenstraat, Europlus, Dunantstraat
28 in Dongen.
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Namens burgemeester en wethouders:

Lekker carnavallen
met zijn allen!
De Entree is tijdens
carnaval gewoon geopend.
U bent van harte
welkom met uw vragen
op het gebied van werk,
inkomen en zorg!

Burgemeester en wethouders wensen iedereen die het leuk vindt om carnaval te vieren, een ontzettend mooi feest toe de komende dagen. ,,Carnaval is een prachtige traditie, met veel leut en
lol, voor zowel jong als oud. Geniet ervan beste Peejen en Peejerinnen!'', aldus burgemeester
Marina Starmans.
Aanstaande zaterdag heeft om 14.00 uur de overdracht van de sleutel plaats. Op het bordes van
het gemeentehuis ontvangt Prins Andreo LX, die voor de eerste maal regeert, van de burgemeester dan de sleutel van ons onvolprezen Peeënrijk.
Grote optocht
Ook dit jaar trekken er weer drie fraaie optochten door de
versierde straten. Zondagmiddag gaat om 13.30 uur de grote optocht van start met een bonte stoet van wagens, groepen en individuen. Route: Verzamelen bij de rotonde van de
Deken Batenburgstraat. Vervolgens via de St. Josephstraat,
Hoge Ham, Gasthuisstraat, Kardinaal van Rossumstraat,
Tramstraat naar het Wilhelminaplein. Aansluitend vindt tot
19.00 uur de prijsuitreiking plaats op het Wilhelminaplein.
Daar wordt gezorgd voor diverse gelegenheden om iets te
kunnen drinken en/of eten.
Kinderoptocht
Maandagmiddag volgt de kinderoptocht. De start is om
13.30 uur vanaf het Wilhelminaplein. Daarna via de Tramstraat, Kardinaal van Rossumstraat, Hoge Ham tot aan de
Dr. Willem Dreeslaan. Na afloop van de kinderoptocht zal
Prins Dreke de 43ste samen met zijn Prinses Femke alle prijswinnaars bekend maken in café – zalencentrum De Viersprong.
Lampkesoptocht
Dinsdagavond wordt de straatverlichting gedoofd voor
lampkesoptocht. Start: 20.00 uur vanuit de St. Josephstraat
bij de torenspits. Dan: Hoge Ham, Gasthuisstraat, Kardinaal
van Rossumstraat en Tramstraat tot aan de kruising met de
Wilhelminastraat. Aansluitend wordt het traditionele pee
verbranden gehouden op het Wilhelminaplein.
Dank
B&W bedanken Stichting de Peeënstekers en Horeca Don-

gen voor alle tijd en energie die zij hebben gestoken in de
voorbereiding van Carnaval 2018. ,,De kroon kan de komende dagen op het werk. Hou het samen leuk en veilig! In het
verkeer en in de kroeg: géén agressie, doe voorzichtig met
alcohol en maak vooral veel leut'', aldus de burgemeester.
Polsbandjes
Ook dit jaar stelt de Dongense horeca met carnaval weer
gratis polsbandjes beschikbaar voor de jongeren van 18 - 25
jaar. Daarmee kun je bij de 12 deelnemende kroegen een
biertje of glaasje wijn bestellen, zonder steeds legitimatie te
laten zien.
Deurbeleid
Horeca Dongen heeft een overzicht gemaakt van het leeftijd deurbeleid Carnaval 2018 (zie de illustratie).

Aanslag lokale
belastingen 2018
Aan het einde van de maand februari 2018 ontvangt u
de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen:

Tussen 19 februari en 22 juni 2018:

Grootschalige reconstructie
Vaartweg

• Wie belasting moet betalen, ontvangt de aanslag
van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
• Wie gebruik maakt van de Berichtenbox (uw digitale
postbus) van MijnOverheid, ontvangt via e-mail een
bericht dat de aanslag in de Berichtenbox zit.
• Wie nog niet is aangemeld bij de Berichtenbox, ontvangt een papieren aanslag per post.
Aanmelden bij MijnOverheid
U kunt zich aanmelden voor de digitale aanslag en andere post van de BWB op www.mijn.overheid.nl met
uw DigiD-code. Kies bij Instellingen onder Samenwerkingsverbanden voor Belastingsamenwerking West-Brabant. U krijgt dan de volgende aanslag voor de lokale
belastingen in uw Berichtenbox.
Informatie over betalen
Als u niet via automatische incasso betaalt, is er één
betalingstermijn. Het te betalen bedrag moet binnen
twee maanden op de bankrekening van de BWB staan.
Vragen?
Kijk voor meer informatie op www.bwbrabant.nl of bel
met de BWB via telefoonnummer (076) 529 83 00. De
openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur.

Voor meer informatie
www.dongen.nl
Hoe wilt u wonen?
Geef uw mening!
Voelt u zich thuis in Dongen? Is het een gem eente
w aar u graag w oont? Bevalt de buurt en de w oning? Of bent u op zoek naar andere w oonruim te
of een andere om geving? De gem eente Dongen
w il de w oningm arkt graag zo goed m ogelijk aan
laten s luiten bij de w ens en van inw oners. Om te
w eten w at die w ensen zijn, begint in de w eek
van 19 februari een groot w oningbehoefteonderzoek.
Binnenkort ontvangen ruim 4.000 huishoudens in de
gemeente Dongen een uitnodiging om mee te doen
aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een internetvragenlijst. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de
uitnodigingsbrief. De adressen voor de uitnodigingen
zijn willekeurig geselecteerd. Daarbij is rekening gehouden met een goede spreiding van adressen over de
hele gemeente.

Voor reconstructie
Op m aandag 19 februari begint een groots chalige recons tructie van de Vaartw eg. Dit project om v at w erkzaam heden aan de w eg, de openbare verlichting, de
riolering en de bom en. De w erkzaam heden zullen in
fas es w orden uitgevoerd, zodat w oningen en bedrijv en zoveel m ogelijk bereikbaar blijven. Naar verw achting zijn de w erkzaam heden op 22 juni gereed.
Er komen nieuwe lichtmasten die zorgen voor een gelijkmatige spreiding van het licht op de weg en betere bereikbaarheid van de woningen en bedrijven. De rijbaan krijgt twee
asfaltfietsstroken met daar tussen een nieuwe klinkerverharding, hetzelfde als het gedeelte tussen de Vogelenzangweg en de komgrens 's Gravenmoer. Om de weg stabieler te
maken wordt deze van wapening en een puinfundering
voorzien. Daarnaast worden alle inritten opnieuw bestraat
zodat deze goed aansluiten op de nieuwe verharding. Ook
vervangen we de asfaltdeklaag op het gedeelte tussen
Vaartweg 200 en de drempel met Oude Veepad. Dit gedeelte wordt daarna ook van rode fietsstroken voorzien. Tot slot
wordt de parallelweg in zijn geheel opnieuw bestraat.
Riolering
Gelijktijdig met de reconstructie van de weg, voeren wij ook
rioolwerkzaamheden uit. Het riool tussen de rotonde en de
Ruiterbaan wordt gerenoveerd. Aan de drukriolering op het
overige gedeelte wordt groot onderhoud uitgevoerd.
Verkeer
Op het gedeelte tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan wordt regelmatig te hard gereden. Om het verkeer
te attenderen op de toegestane snelheid wordt op dit gedeelte een extra verkeersdrempel aangelegd. De huidige
drempels blijven gehandhaafd op de locaties waar ze nu liggen.
Bomen
Een groot deel van de beukenbomen langs de Vaartweg

heeft last van zwamaantasting. Ook zijn er bomen die matig tot slecht van kwaliteit zijn. Om de veiligheid te waarborgen moeten deze bomen worden vervangen. De lindebomen op tussen de rotonde Gaasjesweg en de Ruiterbaan
zijn nog wel van voldoende kwaliteit. Om de bomen vitaal
te houden wordt er bij deze bomen extra doorwortelbare
ruimte gemaakt in de rijbaan. De nieuwe bomen op het gedeelte tussen Ruiterbaan en Vaartweg 200 worden verder
uit elkaar geplant, zodat ze goed kunnen groeien.
Fasering en planning
Eerst worden de bomen tussen de Ruiterbaan en de Vaartweg (huisnummer 200) verwijderd. Dat gebeurt tussen 19
en 23 februari. Daarna beginnen de civieltechnisch werkzaamheden. Deze werkzaamheden voeren we in drie fasen
uit:
- Fase 1 tussen Oude Veepad en Voldersweg: van 26 februari tot en met 23 maart.
- Fase 2 tussen Voldersweg en Ruiterbaan: van 23 maart
tot en met 9 mei.
- Fase 3 tussen Ruiterbaan en aansluiting rotonde Gaasjesweg: van 14 mei tot en met 22 juni.
De parallelweg wordt tussen 4 en 15 juni opnieuw bestraat.
WhatsApp
Voor de informatievoorziening over dit project maken we
gebruik van WhatsApp. Bewoners, ondernemers en andere
geïnteresseerden kunnen zo op de hoogte blijven van de
voortgang en de bereikbaarheid. U kunt zich aanmelden
voor de verzendlijst en zo updates ontvangen. De instructie
voor het aanmelden vindt u op www.dongen.nl (Actueel).
Meer informatie
Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met:
Ruud Jansen, telefoon 14 0162 (centraal nummer gemeentehuis) of e-mail: ruud.jansen@dongen.nl

Regio
Het onderzoek naar woningbehoeften maakt deel uit
van een regionaal onderzoek in de regio Hart van Brabant. Hiertoe behoren de gemeenten Dongen, GilzeRijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg. Bureau SpringCo uit Rotterdam
voert het onderzoek in opdracht van de regio uit.
Vervolg
Meedoen aan het onderzoek is belangrijk: met uw antwoorden kan de gemeente bepalen of haar beleid op
het gebied van wonen moet worden aangepast. Alle
antwoorden worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. In de zomer van 2018 worden de uitkomsten
van het onderzoek bekend gemaakt via onder andere
deze Informatiekrant, de website en de lokale en regionale media.

Na reconstructie

Wie maakt de straten
schoon na carnaval?
'Gew apend' m et een v eegw agen, bladblazer en papierknijpers is het voor vijf a zes m an personeel van
de gem eentelijke buitendiens t ook deze carnav al
w eer een s tevige klus: het opruim en v an de rom m el
v an carnaval v ierend Dongen.
In Dongen zijn er drie optochten. De grote optocht, de kinderoptocht en de lichtjes optocht. Na iedere optocht wordt
er, 's morgens vroeg wanneer de meeste carnavalsvierders
nog op één oor liggen, zorgvuldig opgeruimd en geveegd
omdat anders de bestrating niet meer schoon te krijgen is
door vertrapte en/of vast geregende confetti etc.

van de carnavalsoptochten zorgvuldig gereinigd. Hierbij is
de veegwagen hard nodig omdat anders al het papier en
tempex alle kanten opwaait. Door medewerkers van De
Diamant groep worden de grote obstakels zoals kartonnen
dozen, posters, etc verwijderd en de prullenbakken geleegd
die na de optochten altijd stampvol zitten. Serpentines vormen altijd de grootste uitdaging tijdens het ruimen. Deze
serpentines blijven namelijk in de hagen en struiken hangen
en dit oogt slordig.
Hoeveelheid afval
Per optocht wordt er 16 a 18 kubieke meter afval opgeruimd. En dat dus maar liefst 3 keer in totaal!

Informatieavond
Trappistenstraat
Wooncorporatie Casade is van plan 45 maisonnette-woningen aan de Trappistenstraat te slopen. Na de sloop
wil de corporatie 3 nieuwe appartementencomplexen
bouwen met maximaal 72 appartementen in de sociale
huursector. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig om
deze ontwikkeling mogelijk te maken. Bij een dergelijk
plan hoort een inspraakperiode. De plannen liggen tot
en met 22 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis.
Onderdeel van de inspraakperiode is een informatieavond op woensdag 21 februari om 20.00 uur in Europlus, Dunantstraat 28 in Dongen. Medewerkers van Casade en gemeente Dongen staan klaar om het plan en
de procedure toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Meer informatie over de inspraakmogelijkheden leest u
in de rubriek Officiële bekendmakingen in deze krant.

Met een rugbladblazer en papierknijpers wordt de route

“Carnaval vierende jeugd helpt een handje mee”
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Acquisitie toeristisch magazine
Binnenkort begint de acquisitie voor het magazine
Toeristisch Langstraat. Dit magazine wordt uitgegeven
door gemeente Dongen, VVV De Moer, Kaatsheuvel,
Loon op Zand, Heusdens Buro voor Toerisme en UITpunt Waalwijk. 2D Studio in Vorm uit Kaatsheuvel verzorgt de vormgeving en het drukwerk van het magazine. 2D neemt ook de acquisitie voor rekening en zal
vanaf deze week ondernemers benaderen voor het
plaatsen van een advertentie. Het magazine verschijnt
in de derde week van april in een oplage van 17.000
exemplaren. Heeft u belangstelling voor het plaatsen
van een advertentie? Stuur dan een e-mail naar
projectmanagement@2dstudio.nl of bel naar: 0416 674 624.

Werkzaamheden in de
openbare ruimte
Dinsdag 20 februari informatieavond in Oosteind

Ontwerp inpassingsplan
N629 ter inzage
Vanaf 26 januari tot en m et 8 m aart ligt het ontw erp
Prov inciaal Inpas sings plan voor de N629 Oos terhoutDongen ter inzage. Iedereen kan een ziens w ijze indienen. Op 20 februari is er een inloopavond ov er het
ontw erp inpass ingsplan. Deze heeft plaats tuss en
19.00 en 22.00 uur in gem eenschaps huis 't Oos tquartier in Oos teind.
Het ontwerp inpassingsplan gaat over de aanleg van een
volledig nieuwe weg op het gedeelte tussen de provinciale
weg Oosteind en de Steenstraat in Dongen (deelproject 2
van N629). In 2016 is het voorkeursalternatief (“Bundeling
Noord”) bepaald. Deze is nu uitgewerkt in een ontwerp
Provinciaal InpassingsPlan. Gedeputeerde Staten hebben op
16 januari 2018 het ontwerp inpassingsplan vastgesteld en
besloten deze ter inzage te leggen.
Waar inzage?
Het ontwerp inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen ligt
tot en met donderdag 8 maart 2018 ter inzage. Geïnteresseerden kunnen de plannen vanaf 26 januari 2018 digitaal
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt direct en eenvoudig naar het juiste plan via www.brabant.nl/ontwerpN629.
Er ligt ook een papieren versie in het gemeentehuis van
Dongen aan de Hoge Ham 62.
De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U
kunt eenvoudig en direct reageren via

www.brabant.nl/ontwerpN629. U kunt uw reactie ook
schriftelijk sturen onder vermelding van ‘N629 OosterhoutDongen’ aan Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, t.a.v. Mevr. A. Verhagen (verd.21), Postbus 90151, 5200
MC ’s-Hertogenbosch.
Informatieavond
Op 20 februari houdt de provincie een inloopavond voor belangstellenden. U kunt er terecht met vragen over de inhoud
van de plannen en de procedure rond het ontwerp inpassingsplan en het indienen van een zienswijze. De inloopavond duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur en heeft plaats in 't
Oostquartier aan de Provincialeweg 96 in Oosteind. Tijdens
de informatieavond op 20 februari lanceert de provincie een
driedimensionale (3D) versie van het voorlopig ontwerp. U
kunt vanaf die datum dan thuis achter de computer nog
eens rustig en uitgebreid kijken naar dit voorlopig ontwerp.
U kunt daarbij ook gericht inzoomen op specifieke locaties.
Vervolg
De provincie zal de zienswijzen behandelen. Mede op basis
van de zienswijzen stellen Provinciale Staten het definitieve
inpassingsplan vast. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van het vastgestelde inpassingsplan. Daarna kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State. Bij
gewijzigde vaststelling door Provinciale Staten van het inpassingsplan kunnen alle belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen.

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.
Fiets pad thv Aaltos traat
Onderhoud verhardingen
In uitvoering: februari
S chools ticht - Ham s es ticht - Veenbies
Aanleg trottoir, rijweg en parkeerplaatsen
In uitvoering: tot en met week 11

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.

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: 19-1-2018 t/m 2-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
het kappen van gemeentelijke bomen zie onderaan de advertentie 00047519
diverse locaties
Milieu neutrale melding plaatsen Chiller
00047180
Eindsestraat 137
Eindsestraat 76
Binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan t.b.v. een tweetal
verblijfsrecreatieve eenheden
00047128
verbouwen van een woning
00047012
Hoge Ham 133
het wijzigen van de oprit
00046926
Jan de Rooijstraat 43
het plaatsen van een dakkapel
00047174
Kerkstraat 43
Dakopbouw achter plaatsen
00047244
Molendijk 34
het bouwen van een garage
00047381
Molendijk 53A
het kappen van 2 bomen
00047265
Procureurweg 3
Sint Josephstraat 54
het (her) bouwen van een woning
00047177
kappen van 2 berkenbomen
00046914
Wilhelminalaan 29

Datum ontv angs t
30-01-2018
24-01-2018
24-01-2018
22-01-2018
19-01-2018
24-01-2018
25-01-2018
29-01-2018
25-01-2018
24-01-2018
21-01-2018

Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat het bestemmingsplan
Trappistenstraat wordt voorbereid.
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 9 februari t/m 22 maart
2018 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in het gemeentehuis. U
kunt het uitwerkingsplan ook inzien via: www.dongen.nl /
Bestemmingsplannen / Dongen / Trappistenstraat of op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code NL.IMRO.0766.BP2018000047-VO01).
Tegelijkertijd wordt het plan aan diverse instanties en bestuursorganen,
waaronder de provincie Noord-Brabant, voorgelegd voor
commentaar/advies.
Informatieavond
Op woensdag 21 februari a.s. vindt een informatieavond plaats in
Europlus, Dunantstraat 28 te Dongen. Casade licht tijdens deze avond
het plan toe. U bent van harte welkom vanaf 20:00 uur.
Reageren
Tijdens de genoemde periode kunt u het plan inzien en een reactie
geven, bij voorkeur per e-mail. U kunt uw reactie aanleveren via
info@dongen.nl, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, onder vermelding van “Inspraak voorontwerp
bestemmingsplan Trappistenstraat". Bent u niet in de gelegenheid om
uw reactie per e-mail te geven, dan kunt u uw schriftelijke reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Dongen,
Postbus 10153, 5100 GE in Dongen.
Vervolgprocedure na inspraak
De inspraakreacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de
opstelling van het ontwerp bestemmingsplan. Dit plan zal wederom
gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd, waarbij opnieuw de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze mogelijkheid zal te zijner tijd via de Informatiekrant en gemeentelijke website
worden bekendgemaakt en in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Het college van burgemeester en wethouders beslist naar verwachting
in juni van dit jaar over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Binnengekom en verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 19-1-2018 t/m 2-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Reggestraat
het plaatsen van een container- op parkeerplaats reggestraat
00047472
30-1-2018
van 2-2-2018 tot met 15-2-2018
OBS De Springplank - melding carnavalsviering 08-02-2018 Wielstraat 29C
00047500
30-1-2018
gymzaal 't Wiel
Bevolkingsonderzoek Zuid - plaatsing mobiel onderzoekscentrum
00047548
31-1-2018
Belgiëlaan 2

Informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen
met mevrouw M.C. Gorissen van het team Beleid, telefoon 14 0162 of
e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Binnengekom en m eldingen Ontheffing APV en Bijzondere w etten m et datum aanvraag ontvangs t: 19-1-2018 t/m 2-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
verklaring van geen bezwaar kaartleesrit 3-6-2018
00047618
1-2-2018
Dongen

■

Binnengekom en aanv ragen Vergunning APV en Bijzondere w etten m et datum ontvangs t: 19-1-2018 t/m 2-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
Zaaknum m er
Datum ontv angs t
Lifestyle-event met modeshows op 08-09-2018
00047354
27-1-2018
Looiersplein
truckrun 16-06-2018
00047456
30-1-2018
Dongen- 's Gravenmoer
park vredenoord
Proef Dongen - aanvraag evenement - Park Vredenoord - 29-06-2018 00047536
30-1-2018
00047639
31-1-2018
omgeving Deken Batenburgstr. Survival Meedoen Is Winnen op 12 en 13 juni 2018
Verleende vergunningen m et
Globale locatie
Wielstraat 20
Bolkensteeg 13
Min. Aalberselaan 2
Doelstraat 1
Industriestraat 11A
Glorieux 40
Hoge Ham 43-45
Rosariopark 26
Wilhelminalaan 29
Procureurweg 3
Gasthuisstraat 3
diverse locaties

datum bes luit: 19-1-2018 t/m 2-2-2018
Om s chrijv ing
stookvergunning
kappen groen Kerkhof Bolkensteeg
het uitbreiden van de woning
ontheffing artikel 35 drank- en horecawet
Afwijking bestemmingsplan industriestraat 11 A, verenigingshal Dongen
aanleggen van inrit
carnaval straatfeest 11-2-2018
bouwen van een garage/berging
kappen van 2 berkenbomen
het kappen van 2 bomen
Koninklijke Muziekvereniging Dongen - Rommelmarkt 18-03-2018 Gasthuisstraat 3
het kappen van gemeentelijke bomen zie onderaan de advertentie

Zaaknum m er
00046840
00046718
00046280
00046837
00046450
00043880
00046047
00045131
00046914
00047265

Datum verzonden
25-1-2018
25-1-2018
25-1-2018
26-1-2018
26-1-2018
30-1-2018
30-1-2018
30-1-2018
31-1-2018
31-1-2018

00046552
00047519

Burgemeester en wethouders van Dongen; gelet op artikel 8.41 van de
Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding
Activiteitenbesluiten zijn ingekomen:
•
•
•
•

■

■
Zaaknum m er

Eindsestraat 137
Hoofdstraat 34 A
Hogekant 4

00047116
00047260
00047329

Datum regis tratie
m elding
23-01-2018
25-01-2018
29-01-2018

Zaaknum m er
00046023

Datum verzonden
22-1-2018

asbestverwijdering dakdoorvoer
het verwijderen van asbest.
het vervangen van asbesthoudende golfplaten i.v.m. stormschade

Ingetrokken aanv ragen vergunning m et datum bes luit 19-1-2018 t/m 2-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing
realiseren van 5 woningen in een bestaand pand
Sint Josephstraat 135

Locaties kappen van bom en:
Pr. Bernardstraat, Bloemaertstraat, Watersticht, Oude Baan, Bas Dongen, Druivengaarde, Procureurweg, Weberstraat, Vaartweg
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.

■

mingsplan.
Naast de bestaande woning op het perceel Kerkstraat 48 wordt een
nieuwbouwwoning gerealiseerd.

VERKEER

Wij maken bekend dat wij besloten hebben om een individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten op de volgende locatie:
- Simon Vestdijkstraat; ter hoogte van woonblok 45 t/m 57
De volledige tekst van deze besluiten ligt vanaf heden ter inzage bij de
centrale balie van de gemeente Dongen. 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 publiceert in de Staatscourant,
een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen bij ons college, tegen
vorenstaand be¬sluit. Mbt 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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)
■

■

Ontw erpbesluit omgevings vergunning middels uitgebreide
voorbereidingsprocedure, (artikel 3.10 Wabo), Kerks traat 48
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van
artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan
en voor de hieronder genoemde deelactiviteit, met toepassing van de
uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te
verlenen.
De aanvraag betreft het perceel Kerkstraat 48 in Dongen en voorziet in
de volgende deelactiviteiten:
- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestem-

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen
vanaf 9 februari t/m 22 maart 2018 tijdens de openingstijden ter inzage
bij de balie Bouwen en Milieu in het gemeentehuis. De stukken zijn
tevens in te zien via www.dongen.nl / Omgevingsvergunning /
Kerkstraat 48.
Gedurende deze 6 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), onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Kerkstraat 48 (zaaknummer 00045415). 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).
Voorontw erp bes tem m ingsplan Trappis tens traat
Woningcorporatie Casade is voornemens haar woningbestand aan de
Trappistenstraat in Dongen te vernieuwen. Deze woningen zijn sterk
verouderd en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen en wensen
van bewoners.
Het planvoornemen 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.

Jong Fruit BV, Vaartweg 183 te Dongen.
Machinery Services Verhoosel, Metaalstraat 1 te Dongen.
Food Dynamics, de Slof 46A te Dongen.
Melkveehouderij Jansen-Loonen B.V., Klein Dongenseweg 54 te
Dongen.

BEKENDMAKING

Aanw ijzings besluit toezichthouder inzake de Wet algemene bepalingen om gevingsrecht en de Algemene Plaats elijke Verordening
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Dongen heeft op 23 januari 2018 besloten de volgende persoon met
onmiddellijke ingang aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar:
De heer M.W.M. Crama belast met het toezicht op de naleving van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene Plaatselijke
Verordening.

1-2-2018
1-2-2018

Meldingen m et datum regis tratie m elding (datum bes luit): 19-1-2018 t/m 2-2-2018
Globale locatie
Om s chrijv ing

WET MILIEUBEHEER

BEKENDMAKING

Bes luit am btshalve w ijziging adres gegevens naar onbekende
bes temm 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.
Geslachts naam en
voorletters
Knapek, Ł.A.
Joosen, B.
Bolwerk, M.G.M.
Mrowicki, S.A.
Kolasi ski, A.K.

Geboortedatum

Zaaknumm er

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

31200
33527
33499
46832
40857

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 w ijziging adres gegevens naar onbekende bestem ming
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.
Geslachts naam en
voorletters
Doornik, A.L.M.

Geboortedatum

Zaaknumm er

27-06-1971

38521

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.
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, 8 februari 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
De burgemeester,
Mr. H.L.M. van Noort
drs. M.C. Starmans-Gelijns

