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INHOUD
■ Nieuwe inrichting Dr. Willem Dreeslaan e.o.
■ Schuldhulpverlening aan jongeren
■ Nieuw armoedebeleid
■ Woensdag 21 maart: Verkiezingen!
■ Reconstructie Min. Aalberselaan
■ Kort Nieuws
■ Officiële bekendmakingen

AGENDA
■ Donderdag 8 maart, 20.00 uur, besluitvormende raadsvergadering, raadszaal,
gemeentehuis, Hoge Ham 62, Dongen
■ Maandag 12 maart, 20.00 uur, inspiratiesessie Verrassend Dongen, Heeren van
Dongen, Sint Josephstraat 187, Dongen
■ Dinsdag 13 maart, 19.30 uur, informatieavond ontwerp Dr. Willem Dreeslaan en
omgeving, centrale hal gemeentehuis,
Hoge Ham 62, Dongen

Op woensdag
21 maart 2018 zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
Op donderdag 15 maart
ontvangt u de speciale
Verkiezingskrant!
Kijk voor nieuws
en informatie ook op
www.dongenkiest.nl

13 maart, 19.30 uur, centrale hal gemeentehuis:

Informatieavond ontwerp
omgeving Dr. Willem Dreeslaan
Bent u benieuwd hoe het gebied rond de Dr. Willem Dreeslaan er uit komt te zien? Op 13 maart
worden de eerste ontwerpschetsen van de Dr. Willem Dreeslaan, het Looiershof, Park Vredeoord,
het Wilhelminaplein en de Nieuwstraat gepresenteerd. U bent om 19.30 uur van harte welkom in
de centrale hal van het gemeentehuis van Dongen.
Over de herinrichting van het gebied zijn gesprekken gevoerd
met veel partijen: supermarkten, vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, kermisexploitanten, ondernemers, inwoners en
verenigingen die in het gebied activiteiten organiseren. Ook
werd voor omwonenden en belangstellenden een koffie-uur
gehouden bij de Woonloods in de Dr. Willem Dreeslaan.
Tijdens een informatieavond in het gemeentehuis in december
dachten diverse doelgroepen mee over de nieuwe inrichting.
Twee voorstellen
De gesprekken en avonden hebben veel bruikbare en praktische tips opgeleverd. Ontwerpbureau Kragten is met alle inbreng aan de slag gegaan en heeft twee concept ontwerpen
gemaakt. Deze voorstellen worden op 13 maart gepresenteerd
aan iedereen die heeft meegedacht over het gebied.
Uitgangspunten
Beide ontwerpen gaan uit van het behouden van het aantal
parkeerplaatsen, het verbinden van Park Vredeoord en het Wilhelminaplein tot één geheel en het realiseren van een toegankelijke en duidelijke wegenstructuur. Daarnaast krijgt de bevrijdingskapel meer ruimte, zodat deze meer tot zijn recht komt.
Ook de belangrijke wandel- en fietsroutes zijn in de ontwerpen
niet vergeten. Kortom een compleet plan, dat aansluit op de delen die in de afgelopen jaren in het centrum al zijn aangepakt.

Van twee naar één
Nieuwsgierig geworden hoe de voorstellen er uit zien? Kom
dan aanstaande dinsdag naar het gemeentehuis. Beide concept ontwerpen worden die avond gepresenteerd en de gemaakte keuzes worden toegelicht. U krijgt alle gelegenheid
om vragen te stellen of uw mening over beide ontwerpen te
geven. De reacties van die avond worden gebruikt om tot één
gedragen ontwerp te komen.

Onderw erp:
Datum :
Aanv ang:
Locatie:

Informatieavond ontwerp Dr. Willem
Dreeslaan e.o.
Dinsdag 13 maart 2018
19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Centrale hal gemeentehuis,
Hoge Ham 62 in Dongen (ingang via
de parkeerplaats aan de achterzijde).

Nieuwsbrief Centrum
Er gebeurt veel in het centrum van Dongen! Op de
hoogte blijven? Stuur dan een e-mail naar communicatie@dongen.nl onder vermelding van Nieuwsbrief Centrum Dongen en u ontvangt de digitale
nieuwsbrief.

12 maart:

Schuldhulp voor jongeren

Inspiratiesessie
Verrassend Dongen
Op maandag 12 maart is alweer de derde
Verrassend Dongen-inspiratiesessie. De bijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45
uur) en heeft plaats bij de Heeren van Dongen,
St. Josephstraat 187 in Dongen.
Twee actuele onderwerpen staan op 12 maart centraal:
het Toeristisch Informatiepunt (TIP) in de nieuwe Cammeleur en de jaarlijkse Verrassend Dongen Dag.
TIP in de Cammeleur
Over een paar maanden gaan de deuren van De Cammeleur open. Een nieuw gebouw, met nieuwe diensten
en nieuwe mogelijkheden voor Dongen. Op de begane
grond krijgt het Toeristisch Informatiepunt een prominente plek. Een laagdrempelig, interactief loket met
toeristische informatie voor bewoners, bezoekers en
bedrijven. U krijgt een inkijkje in de opzet en we gaan
in gesprek over ideeën voor het informatiepunt.
Bij ‘s mam in de keuken
In 2018 is Brabant de Europese Regio van de Gastronomie. In de regio Hart van Brabant vullen we dit jaar in
met het thema ‘Bij ‘s mam in de keuken’. Ook Dongen
doet mee! Tijdens de jaarlijkse Verrassend Dongen Dag
(21 mei) willen we samen met ondernemers, agrariërs,
boerderijwinkels, recreatiebedrijven en verenigingen laten zien dat eten en gastvrijheid heel goed samen gaan
in Dongen. Enkele ondernemers lichten hun plannen
toe en ter plekke kunnen nieuwe plannen worden gesmeed. Initiatieven krijgen hulp om verder te komen en
op te vallen. Tip: kijk voor meer informatie alvast op:
www.vitaalleisurelandschap.nl/bij-s-mam-in-de-keuken
Aanmelden en meer informatie
Komt u naar de inspiratiesessie op maandag 12 maart?
In verband met de voorbereidingen ontvangen we uw
aanmelding graag uiterlijk 9 maart via bestuurssecretariaat@dongen.nl. Hebt u nog vragen? Neem dan
contact op met Mandy Meijer, beleidsadviseur Recreatie
en Toerisme, telefoon 06 - 11 92 07 13 of e-mail:
mandy.meijer@dongen.nl. Deelname is gratis!

Van 12 tot en met 16 maart is het 'De Week van het
geld'. Het doel van deze landelijke themaweek is om
jongeren te leren omgaan met geld. In deze Informatiekrant aandacht voor schuldhulpverlening aan jongeren in Dongen.
De eindjes aan elkaar knopen. Elke maand jezelf afvragen
of je voldoende geld hebt om rond te komen. Rekeningen
die zich opstapelen… Herken je dit? Dan kan Fix Up Your
Life uitkomst bieden.
Hulp voor jongeren
Fix Up Your Life richt zich op jongeren tussen de 18 en 27
jaar die gemotiveerd zijn om hun schulden aan te pakken.
Het programma bestaat uit een training van vier avonden.
Tijdens de bijeenkomsten ga je aan de slag met je financiën
en werk je aan je toekomst. De trainingen worden verzorgd door ContourdeTwern/Re-Newt en hebben plaats in
jongerencentrum De Poort, Gasthuisstraat 3 in Dongen. De
training is gratis. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met sociaal werker Dagmar Staal via telefoonnummer 06 - 196 279 05 of
e-mail dagmaarstaal@contourdetwern.nl

PLANgroep ondersteunt
Bang om in de schulden te komen en wil je dat voorkomen? Of heb je al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan om hulp, voordat de situatie uit de hand
loopt. PLANgroep voert samen met de gemeente Dongen
de schuldhulpverlening uit. Bij PLANgroep krijg je gratis,
vrijblijvend advies op het gebied van jouw geldzaken.
• PLANgroep is op maandag t/m donderdag van 8.30 tot
16.00 uur te bereiken via telefoonnummer 14 0162.
• Op woensdag is er een inloopspreekuur van 9.00 tot 11.00
uur. Je kunt dan binnenlopen zonder afspraak. Je vindt
PLANgroep in De Entree: Hoge Ham 104 in Dongen.
• PLANgroep is ook bereikbaar via dongen@plangroep.nl.
Zelf je schulden regelen
Heb je te maken met beginnende schulden maar wil je
eerst zelf aan de slag? Via de website
www.zelfjeschuldenregelen.nl van het NIBUD kun je zelf in
6 stappen een realistisch aflosplan maken. Lukt het niet,
kom je er niet zelf uit en lopen de betalingsachterstanden
toch op? Aarzel niet en neem contact op met PLANgroep
en voorkom dat beginnende schulden problematische
schulden worden.

Nieuw gemeentelijk armoedebeleid
Als je een laag inkomen hebt, is er niet altijd geld om
lid te worden van een (sport)vereniging, bibliotheek
of een ouderenbond. Ook geld voor zwemlessen of
het betalen van de ouderbijdrage is vaak een probleem. De gemeente Dongen wil graag dat inwoners
met een smalle beurs kunnen blijven meedoen. Daarom is het beleidsplan 'Dongen Samen Sterk Tegen Armoede' ontwikkeld. De gemeenteraad vergadert op
donderdag 8 maart over dit plan.
In het beleidsplan worden voorstellen gedaan om het huidige beleid op een aantal punten aan te passen aan de landelijke wetgeving. Er worden ook voorstellen gedaan om het

beleid uit te breiden met nieuwe voorzieningen.

en een nieuwe Meedoen-regeling in te voeren.

Nieuwe Meedoen-regeling
Het huidige Minimafonds is een regeling die niet meer in
deze vorm voortgezet kan worden. Gemeenten mogen geen
geld verstrekken omdat het Rijk aangeeft dat inkomensbeleid geen gemeentelijke maar een landelijke taak is. Gemeenten mogen wel een (participatie) voorziening verstrekken. Een voorziening betekent dat je bijvoorbeeld lid kan
worden of blijven van een sportclub maar dat je geen geld
meer krijgt om de contributie te betalen. De gemeente betaalt de contributie rechtstreeks aan de vereniging. Daarom
wordt nu voorgesteld om het Minimafonds te beëindigen

Budget
De belangrijkste verandering is dat er geen geld meer verstrekt wordt, maar dat er een zogenaamd Meedoen-budget
wordt toegekend. Het Meedoen-budget heeft wel een
waarde in euro's en kan ingezet worden om de kosten van
bijvoorbeeld het lidmaatschap van de sportclub of de ouderenbond te betalen. De gemeente Dongen zorgt dat de contributie wordt betaald.
Verhoging
De tweede verandering zijn de bedragen van het budget.
De bedragen van het Meedoen-budget voor kinderen zijn
hoger dan de bedragen van het huidige Minimafonds. Dit
komt omdat de gemeente Dongen extra geld heeft gekregen van het Rijk om armoede bij kinderen te bestrijden.
In 2017 is dit geld besteed aan een Kinder Decemberpakket.
Vanaf 2018 wordt een deel van dit geld ingezet voor het
Meedoen-budget van de kinderen.
Meer informatie
Meer informatie over de Meedoen-regeling kunt u vinden
op www.dongen.nl. Daar vindt u onder andere de veel gestelde vragen en antwoorden aangaande de Meedoen-regeling 2018.

Woensdag 21 maart:
Verkiezingen gemeenteraad!
Nog even en dan gaan de stembussen weer open! Op
woensdag 21 maart aanstaande worden de verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Een
belangrijke gebeurtenis, want door te stemmen, bepaalt u - samen met anderen - hoe het gemeentebestuur van Dongen er de komende vier jaar uit komt te
zien. De toekomst van onze lokale samenleving krijgt
richting op woensdag 21 maart aanstaande!
Wie mag stemmen?
Alle Nederlanders die 18 jaar of ouder zijn en in Dongen,
’s Gravenmoer of Klein-Dongen-Vaart wonen hebben stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dongen.
Inwoners die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat maar
wel langer van vijf jaar in Nederland wonen en een verblijfsvergunning hebben, hebben ook het recht om te stemmen
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook meerderjarige onderdanen van andere lidstaten van de Europese
Unie (EU) die in Dongen wonen, mogen in Dongen stemmen.
Deelnemende partijen
In Dongen doen ditmaal zeven politieke partijen mee aan
de verkiezingen. Volkspartij Dongen, CDA Dongen 's Gravenmoer, Dongense VVD en PvdA Dongen waren de
vorige keer ook al van de partij. Nieuw zijn Pro Dongen,
D66 Dongen en Ouderenpartij voor Dongen.
Campagne
De (meeste) politieke partijen zijn in deze periode druk bezig met het voeren van campagne. Dat betekent dat ze op
tal van plaatsen in onze drie kernen hun gezicht laten zien
met een duidelijk herkenbaar campagneteam. Daar kunt u
vragen stellen aan onze lokale politici.

Reconstructie
Min. Aalberselaan

Keuze maken
Welke partij en welke politicus krijgt uw stem op 21 maart?
Welk standpunt spreek u het meest aan? Om u te helpen de
keuze te maken die het best bij u past, heeft de gemeente
Dongen een aantal initiatieven genomen.

Op 19 maart begint de reconstructie van de Minister Aalberselaan. In dit project worden de trottoirs vernieuwd, parkeerplaatsen en fietsstroken
aangelegd en krijgt de rijbaan een forse opknapbeurt.

Dongenkiest.nl
Zo kunt u via het internet een bezoek brengen aan de speciale website www.dongenkiest.nl Daar kunt u per partij het
verkiezingsprogramma nalezen. Ook kan een onderlinge
vergelijking worden gemaakt. De standpunten van de politieke partijen zijn op een rij gezet per thema van de toekomstvisie van onze gemeente: Dongen Leeft, Dongen
Zorgt, Veilig Dongen, Dongen Onderneemt en Dongen
Dient.

De keuze is gevallen op asfalt met een zogeheten
‘street print’. Het voordeel is dat er asfalt wordt gelegd,
maar dat het net lijkt alsof het straatstenen zijn. Tussen
de Bolkensteeg en de Mgr. Schaepmanlaan wordt het
trottoir aan de oneven kant van de woningen smaller
zodat hier ruimte ontstaat voor parkeerplaatsen.

Verkiezingskrant
Volgende week donderdag (15 maart) brengen we een extra editie uit van de gemeentelijke Informatiekant. Deze
staat geheel in het teken van de aanstaande verkiezingen.
De politieke partijen presenteren zich in deze krant met
hun belangrijkste standpunten. Ook geven we een overzicht
van waar u kunt gaan stemmen (er zijn tien stembureaus in
onze gemeente) en we vermelden de antwoorden op veel
gestelde vragen, zoals Wat moet ik meenemen om te kunnen stemmen?
Verkiezingsdebat
Afgelopen dinsdagavond heeft in de centrale hal van het
gemeentehuis een verkiezingsdebat plaats gehad. Zes van
de zeven partijen reageerden er op prikkelende stellingen
en vragen. Pro Dongen had zich afgemeld voor het debat.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd, zodat
voor bestemmingsverkeer altijd een deel van de straat
bereikbaar blijft. Voor doorgaand verkeer wordt tussen
19 maart en 18 mei 2018 een omleidingsroute ingesteld.
Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact
op met Iwan Groenen
T:
14 0162 (centraal nummer gemeentehuis)
E:
iwan.groenen@dongen.nl

Voor meer informatie
www.dongen.nl
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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 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

kortnieuws kortnieuws kortnieuws kortnieuws
Verhuizing archieven
Volgende week verhuist een groot deel van
het gemeentelijk archief (200 meter) naar
het Regionaal archief in Tilburg. Het gaat
om:
- Bouwvergunningen 1980 – 1996 en 1997 –
2009 (Dongen en ’s Gravenmoer);
- Bodemdossiers tot en met 2015 (alle bestaande dossiers in Dongen en ’s Gravenmoer);
- Milieuvergunningen 1926 – 1996 (Dongen
en ’s Gravenmoer).
De dossiers zijn na volgende week in te zien

bij het Regionaal archief aan de Kazernehof
75 in Tilburg. Kijk voor de openingstijden op
https://www.regionaalarchieftilburg.nl/
Gevonden voorwerpen
Bij de gemeente Dongen zijn de volgende
voorwerpen als gevonden aangeven: diverse
fietsen, diverse sleutels, ring, GSM, zonnebril, teletaster, kentekenplaat,
armband,
ketting,
oorbellen,

portemonnee, knuffeltje, bankpasje, helm,
huistelefoon, button, OV Chipkaart, medaille. Neem voor meer informatie contact op
met de gemeente via telefoonnummer
14 0162, of kom langs bij het gemeentehuis.
Digitaal Opkopers Loket (DOL)
Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen. Daarom bent u onder andere verplicht een opkopers register
bij te houden en u aan te melden bij de gemeente als handelaar. Bijvoorbeeld als u han-

delt in tweedehands auto’s of mobiele telefoons of laptops of sieraden aankoopt. Dat
gaat vanaf nu via het Digitaal Opkopers Loket. Dit loket maakt melden gemakkelijk, is
betrouwbaar en veilig. Via het DOL kunt u
zich eenvoudig aanmelden als handelaar. U
maakt een account aan en vult uw gegevens
in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie een melding. De gemeente neemt, ter
controle, per email contact met u op. Via
www.dongen.nl/ondernemer gaat u naar het
Digitaal Opkopers Loket (DOL).

mevrouw M.C. Gorissen van het team Beleid, telefoonnummer: 14
0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.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.
Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning met datum aanvraag ontvangst: 16-2-2018 t/m 2-3-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Globale locatie
Brandveilig gebruik
00048747
Europaplein 1 A
het bouwen van een tuinbouwloods en laaddock
00048877
Fazantenweg 53
Klein Dongenseweg 81
het renoveren van de opslag loods en restylen van de landwinkel
00048762
Min. Aalberselaan 30
het kappen van 5 berken, 1 kastanje en 3 coniferen
00048882
het uitbreiden van de woning
00048569
Ruysdaelstraat 14
plaatsen van een steiger
00049108
Sint Josephstraat 167
het kappen van 4 bomen
00048493
Tamboerijnlaan 16
het plaatsen van een dakkapel
00048820
Wildzangweg 6

Datum ontvangst
21-02-2018
23-02-2018
21-02-2018
23-02-2018
19-02-2018
27-02-2018
19-02-2018
22-02-2018

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 16-2-2018 t/m 2-3-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
2e handsmarkt Schouw d.d. 04-03-2018
00048822
23-2-2018
Rembrandtstraat 69
Binnengekomen meldingen Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum aanvraag ontvangst: 16-2-2018 t/m 2-3-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Globale locatie
Procureurweg 2
ontheffing sluitingstijd 2-3-2018
00048888
26-2-2018
ontheffing sluitingsuur d.d. 16-06-2018
00048907
26-2-2018
Wielstraat 29B
Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 16-2-2018 t/m 2-3-2018
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Globale locatie
de Slof 6
het houden van een Honda evenement 22 apil 2018 Showoff Import 00048516
19-2-2018
Avond vierdaagse 's Gravenmoer 29-05 t/m 01-06-2018
00048777
22-2-2018
Diverse straten 's Gravenmoer
Kerkstraat 43
Novomatic aanvraag speelautomaten 2018 Eetcafe Dilara Kerkstraat 43 00048911
26-2-2018
Casino/stijlavond Kerkstraat d.d. 08 en 09-05-2018
00048953
27-2-2018
Kerkstraat
Verleende vergunningen met
Globale locatie
Tamboerijnlaan 16
Gaarde 76
Hoofdstraat 63
Vaartweg 70 te 's Gravenmoer
Dongen- 's Gravenmoer
diverse straten in Dongen
Klein Dongenseweg 54
Kerkstraat 43
Beneluxlaan 12
Lage Ham 162
Procureurweg 5
Hoge Ham 107
Gaarde 29
Procureurweg 2
Jan de Rooijstraat 43
Belgiëlaan 2
Belgiëlaan 2
Min. Aalberselaan 30

datum besluit: 16-2-2018 t/m 2-3-2018
Omschrijving
het kappen van 4 bomen
het kappen van een boom in de voortuin
het aanvragen van een stookvergunning
aanvraag stookvergunning Vaartweg 70
truckrun 16-06-2018
verklaring van geen bezwaar kaartleesrit 3-6-2018
bouwen het van een loods
het plaatsen van een dakkapel
het kappen van een beuk (spoedkap i.v.m. gevaar)
het kappen van een boom
kappen boom
het toekennen van een extra objectnummering
het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde.
ontheffing sluitingstijd 2-3-2018
het wijzigen van de oprit
vlooienmarkt - De Salamander - 18-03-2018
ontheffing op bestemmingsplan expo 20 en 21-10-2018
het kappen van 5 berken, 1 kastanje en 3 coniferen

Zaaknummer
00048493
00048371
00048103
00048019
00047456
00047618
00043464
00047174
00048216
00047924
00046776
00046223
00046664
00048888
00046926
00046220
00046279
00048882

Datum verzonden
20-2-2018
20-2-2018
20-2-2018
20-2-2018
20-2-2018
20-2-2018
20-2-2018
21-2-2018
21-2-2018
21-2-2018
21-2-2018
20-2-2018
22-2-2018
27-2-2018
27-2-2018
27-2-2018
27-2-2018
2-3-2018

Meldingen met datum (datum besluit): 16-2-2018 t/m 2-3-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
het verwijderen van een asbest plafond in de garage
00048744
Gaarde 87
Vaartweg 156A
het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking
00048490
Crispijnhof 2
het slopen van een woning
00048571
het opruimen van asbest naar aanleiding van stormschade
00048961
Heiweg 1
Lisztstraat 3
verwijderen van asbesthoudende golfplaten
00047430
verwijderen van asbesthoudende dakbedekking
00048380
Vaartweg 192
Moersedreef 12
het verwijderen van asbest
00048392
St. Josephstraat 54
het slopen van een woning
00048419
verwijderen van asbesthoudende borstweringspanelen van de woning 00048821
Prinsenstraat 24
Ruysdaelstraat 14
slopen van de garage/berging
00048919
verwijderen van asbesthoudende golfplaten en nokstukken van loods 00048965
Vaartweg 193
Mgr. Ariënsstraat 16
saneren van asbesthoudende materialen uit woning
00049004
Oude Baan 72
het verwijderen van asbesthoudende golfplaten
00048996
nabij Kanaalstraat 60
het plaatsen van een container 16 t/m 26-2-2018
00048520

Datum verzonden
22-2-2018
22-2-2018
27-2-2018
1-3-2018
16-2-2018
20-2-2018
21-2-2018
20-2-2018
27-2-2018
28-2-2018
1-3-2018
1-3-2018
1-3-2018
19-2-2018

Ingetrokken aanvragen vergunning met datum besluit 16-2-2018 t/m 2-3-2018
Globale locatie
Omschrijving
Haanse Hoef 1A
het bouwen van een woning 1A
Molendijk 34
Dakopbouw achter plaatsen

Datum verzonden
19-2-2018
1-3-2018

Zaaknummer
00045760
00047244

Alle vergunningen kunt u - na het maken van een afspraak via www.dongen.nl - inzien bij de balie Bouwen en Milieu in het gemeentehuis.
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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)
■

■

Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure
(artikel 3.10 Wabo), Vaartweg 104, Dongen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing
van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en hebben de hieronder genoemde deelactiviteit, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend.
De aanvraag betreft het perceel Vaartweg 104 in Dongen en voorziet
in de volgende deelactiviteiten:
- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan.
De aanvraag betreft het realiseren van een nieuw schoolgebouw achter de bestaande school. Het nieuwe schoolgebouw wordt binnen de
bestemming Maatschappelijk maar buiten de grenzen van het aanwezige bouwblok gerealiseerd. Na realisatie van de school wordt de
bestaande school gesloopt.
Ter inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
vrijdag 9 maart 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018 tijdens de openingstijden ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal
van het gemeentehuis. De stukken zijn tevens in te zien via www.don-

gen.nl / Omgevingsvergunning / Vaartweg 104 of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer: NL.IMRO.0766.OABP20180013-VG01).
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit,
met ingang van vrijdag 9 maart 2018 tot en met vrijdag 13 april 2018,
beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend
tegen het ontwerpbesluit of
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester
en wethouders te wenden.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het
beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Informatie
Voor nadere informatie over het besluit kunt u contact opnemen met

BEKENDMAKING

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.
Geslachtsnaam en
voorletters

Geboortedatum

Zaaknummer

Faes, A.A.E.M.

14-12-1959

45690

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 14 0162. 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.

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende
bestemming
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

Horsten, A.J.M.

23-07-1954

47231

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.

■

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Dongen; gelet op artikel 8.41 van
de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ingekomen:
- De heer A.J.P.M. de Jong, Kwartelweg 1 te Dongen.

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

Werkzaamheden in de
openbare ruimte
De gemeente Dongen is verantwoordelijk voor de openbare
ruimte, zoals pleinen, straten en parken. Deze plekken moeten
veilig en netjes zijn, omdat iedereen ze gebruikt. Soms zijn er
werkzaamheden in de buitenruimte nodig. Denk bijvoorbeeld
aan het vervangen van de riolering, het snoeien van bomen of
het vernieuwen van de openbare verlichting. In deze rubriek
leest u waar we de komende tijd aan het werk zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Centrale balie van de
gemeente Dongen, telefoon 14 0162 of stuur een e-mail naar
info@dongen.nl. Kijk voor meer uitgebreide informatie over
(weg)werkzaamheden ook op www.dongen.nl.

Fietspad thv Aaltostraat
Onderhoud verhardingen
In uitvoering: maart
Schoolsticht - Hamsesticht - Veenbies
Aanleg trottoir, rijweg en parkeerplaatsen
In uitvoering: tot en met week 14
Vaartweg
Reconstructie Vaartweg tussen rotonde Gaasjesweg en Oude
Veepad.
In uitvoering: t/m medio juni
Hoogt
Aanbrengen groenvoorziening
In uitvoering: week 11
Min. Aalberselaan
Reconstructie
In uitvoering: van week 12 tot en met week 20

