Bekendmakingen
Officiële bekendmakingen van de gemeente Dongen

Bekendmakingen

Op deze pagina vindt u informatie over aangevraagde en verleende vergunningen en besluiten over onder
andere 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 leest u waar u terecht kunt met vragen.
Bouwen
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:
13-7-2018 t/m 27-7-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
• parkeerplaats
‘s Gravenhoven 6-32
het plaatsen van een opslag-en schaftgelegenheid
		
van 9-8 t/m 21-9-2018
00056148
• Bolkensteeg 52 C
het plaatsen van een erfafscheiding
00056350
• de Leest 11
het vernieuwen van de bedrijfs- en kantoorruimte 00056153
• Hamsesticht 65
het plaatsen van een tuinhuis en erfafscheiding 00055929
• Hoofdstraat 70 A
het uitbreiden van de woning
00056108
• Kalmoestuin 7 MZ
ontheffing op het bestemmingsplan voor het bouwen
		
van een mantelzorg woning
00055953
• Meerkoethof 5
het veranderen van dakkapel naar dakopbouw
00056349
• Molendijk 1 B
plaatsen van 5 opslagcontainers, 1 schaftunit,
		
toiletunit en puincontainer van 7 t/m 24-9-2018
00055906
• Molendijk 1 B
wijzigen van de voorgevel
00056104

Datum ontvangst
20-07-2018
25-07-2018
20-07-2018
17-07-2018
19-07-2018
17-07-2018
25-07-2018
16-07-2018
19-07-2018

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst:
13-7-2018 t/m 27-7-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
• polarisstraat
het houden van een buurtbarbeque Polarisstraat
00056171
23-7-2018
• Veldstraat 30
het plaatsen van een container nabij Veldstraat 30
		
23-7 t/m 05-08-2018
00056164
23-7-2018
• Weide 122
het houden van een straat buurtbarbeque t.h.v.
		
Weide 122
00056178
23-7-2018
Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst:
13-7-2018 t/m 27-7-2018
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer Datum ontvangst
• Molendijk 1B
aanvraag drank en horeca
00056201
23-7-2018
Verleende vergunningen met datum besluit: 13-7-2018 t/m 27-7-2018
Globale locatie
Omschrijving
• Europaplein 1 A
Gebruiksvergunning
• Sint Josephstraat 52
het aanvragen van vergunning speelautomaat
		
Eetcafé Atlantis St. Joesphstraat 52
• Vaartweg 112
aanvraag rommelmarkt Carnavalsvereniging
		
De Raore Schutters op 26-8-2018
• Hoge Ham 111 tot 170
Hoge Hakken race - Hoge Ham 111 tot 170
		
op 25-08-2018
• Diverse straten Dongen wieler wedstrijd Omloop van Hill en Moer
• Mgr. Schaepmanlaan 13 ontheffing op bestemmingsplan voor overnachting
		
van 8 op 9 augustus 2018
• Hoge Ham 126
aanleg vlonderpartij en plaatsen staanders
• Hoge Ham 126
aanvraag drank en horecawet vergunning
• Lage Ham 10
het samen voegen van objectummering 10-12
• Lage Ham 190
panden 190 en 192 samenvoegen
• Tramstraat
het houden van een kindermarkt
tot aan de Geer
van Tramstraat tot de Geer.
• Fazantenweg
het gewijzigd uitvoeren van een in- en uitrit
		
waarvoor al eerder vergunning verleend is
• de Nestel 25
bouwen van een bedrijfshal met kantoor

Gemeentehuis, Hoge Ham 62, Dongen
Telefoon: 14 0162, Fax: 0162 - 318 922
Corr. adres: Postbus 10153, 5100 GE Dongen
Internet: www.dongen.nl
e-mail: info@dongen.nl

Zaaknummer Datum verzonden
00048747
23-7-2018
00055740

16-7-2018

00055003

16-7-2018

00055263
00055675

16-7-2018
16-7-2018

00055698
00055414
00053768
00055916
00055833

16-7-2018
24-7-2018
25-7-2018
17-7-2018
17-7-2018

00054652

17-7-2018

00053205
00051788

17-7-2018
18-7-2018

• parkeerplaats
‘s Gravenhoven 6-32
• Hoge Ham 139
		

het plaatsen van een opslag-en schaftgelegenheid
van 9-8 t/m 21-9-2018
aanvraag drank en horecawetvergunning
Grillroom-Pizzeria Alanya

Meldingen met datum (datum besluit): 13-7-2018 t/m 27-7-2018
Globale locatie
Omschrijving
• Procureurweg 51
het verwijderen van asbesthoudende golfplaten
		
van de schuur
• Bloemaertstraat 15
verwijderen van asbest uit de woning
• Vierbundersweg 40
het gefaseerd saneren van asbest van de stallen
• Molendijk 1 B
het intern slopen van een winkelpand en ontheffing
		
voor uitvoeren van de sloop buiten reguliere
		
werktijden
• Metaalstraat 4
melding brandveiliggebruik
• Hoge Ham 126
melding brandveiliggebruik
Besluiten vergunningvrij met datum besluit 13-7-2018 t/m 27-7-2018
Globale locatie
Omschrijving
• Maurice Gilliamsstraat 2 het plaatsen van een serre

00056148

24-7-2018

00051120

25-7-2018

Zaaknummer Datum verzonden
00054736
00055595
00055695

16-7-2018
16-7-2018
18-7-2018

00055904
00054210
00052095

24-7-2018
17-7-2018
16-7-2018

Zaaknummer Datum verzonden
00056152
24-7-2018

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.
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:
- Aldo B.V., Klein Dongenseweg 81 te Dongen.
Bekendmaking verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dongen maakt bekend dat zij op 24 juli 2018 een verkeersbesluit heeft vastgesteld voor het reserveren van twee parkeerplaatsen in de Eikenstraat ten behoeve van het
opladen van elektrische personenauto’s welke uitsluitend mogen worden gebruikt voor het daadwerkelijk en
bij voortduring opladen van elektrische personenauto’s. Op basis van de huidige behoefte wordt vooralsnog
1 parkeerplaats voorzien van het verkeersbord E4 voorzien van de onderborden met de tekst “uitsluitend
opladen elektrische voertuigen” en een pijl in de richting van de bestemde locatie. Naar gelang de behoefte
wordt op termijn de 2e gereserveerde parkeerplaats geëffectueerd voor het onderbord te voorzien van een
2e pijl verwijzend naar de bestemde parkeerplaats.
Het verkeersbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden voor een periode van 6
weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis in Dongen, gelegen aan de Hoge Ham 62, en treedt in
werking met ingang van de dag na publicatie in deze gemeentelijke informatiekrant.
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.
Dongen, 2 augustus 2018
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,
De secretaris,
De burgemeester,
Mr. H.L.M. van Noort
Drs. M.C. Starmans-Gelijns

