Bekendmakingen
Informatiebijeenkomst 14 augustus:
vervolg werkzaamheden centrum

Bekendmakingen

Op 19 augustus wordt gestart met de herinrichting van het tweede deel van de Dr. Willem Dreeslaan en de
aanliggende parkeerterreinen, het grasveld van het Wilhelminaplein en Park Vredeoord en de Nieuwstraat.
Meer informatie over dit project: www.dongen.nl/werkzaamhedencentrum.
Op woensdag 14 augustus is er van 20.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden.
Locatie: De Leest, Nieuwstraat 7 in Dongen.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Dongen

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.
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: 6-7-2019 t/m 26-7-2019
Globale locatie
• nabij Lage Ham 78
		
• Brabantpark 1 enz.
• Donk 10 te Dongen
• Ed Hoornikstraat 1
• Eindsestraat 133
• Fazantenweg 9
		
• Gladioolstraat 14
• Hoge Ham 45
		
• Kard van Rossumstraat 30
• Kerkstraat 56
		
• Lage Ham
• Looiershof 1
• Meester Janssenweg 16
		
• Min. Aalberselaan 28
• Oude Baan 103
• Oude Baan 74
• Paardebloem/
Koekoeksbloem/
Onkelsticht/
Achterhuizensticht
• parkeerplaats
nabij Marsstraat 11
		
• rotonde Westerlaan/
Middellaan
• Ruiterbaan ongernummerd.
• Vaartweg 108
• Vaartweg 183
		
• Waspikse weg 23

Omschrijving
Zaaknummer
Kieboom, M.P.J. Plaatsen container
nabij Lage Ham 78 22-07-2019 - 15-08-2019
00073754
30+17 woningen Brabantpark
00073614
Uitbreiden woonhuis en plaatsen erfafscheiding 00073936
het uitbreiden van de woning
00073996
aanleggen van een zonnepark
00073419
Tijdelijke vergunning voor huisvesting
van tijdelijke arbeidsmigranten
00074000
plaatsen van een erfafscheiding
00073240
Vof den Hamse Bok - verbinden van 2 kappen
van schuren en renoveren van 1 dak
00073644
restauratie en renovatie van het pand
00073418
ontheffing op bestemmingsplan
voor versterkt geluid 30-7-2019
00073417
Bedrijfshallen Lage Ham.
00073894
wijzigen uiterlijk pinautomaat
00073638
Tijdelijke vergunning voor huisvesting
van tijdelijke arbeidsmigranten
00074003
het aanmaken van een uitrit
00073619
Uitbreiding woonhuis Aarts
00073800
Kozijnen plaatsen / vervangen
00073737

bouwen van 22 woningen

00073580

plaatsen ven een keet en toilet van 22-7
t/m 15-10-2019
plaatsing kunstwerk zonnevogel
Motorcross weekend Dongen 2019
kappen van een eik en plaatsen zonnepanelen
Tijdelijke vergunning
voor Huisvesting Arbeidsmigranten
kappen van een eik

Datum ontvangst
22-07-2019
16-07-2019
24-07-2019
25-07-2019
08-07-2019
26-07-2019
08-07-2019
17-07-2019
10-07-2019
08-07-2019
23-07-2019
17-07-2019
26-07-2019
16-07-2019
22-07-2019
20-07-2019

11-07-2019

00073491

12-07-2019

00073672
00073738
00073195

17-07-2019
21-07-2019
06-07-2019

00073999
00073673

26-07-2019
17-07-2019

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 6-7-2019 t/m 26-7-2019
Globale locatie
• Spuistraat 10
		
• Beukenstraat
• Beljaartlaan
• Europaplein
		
• Perzikgaarde
		
• Paul van Ostayenstraat 48
		
• Planetenstraat 4
		

Omschrijving
Zaaknummer
plaatsen van een container
van 19-07 t/m 26-07 2019
00073444
barbecue Beukenstraat op 03-08-2019
00073566
Parkbarebeque Beljaartlaan 21-07-2019
00073734
het houden van een evenement Europaplein
d.d. 28-09-2019
00073741
Brattinga, I. Melding evenement
buurtbarbeque Gaarde 24-25-08-2019
00073756
het plaatsen van plaatsing bouwmaterialen
Lucebertstraat
00073939
het plaatsen van container
nabij Planetenstraat 4
00073969

Datum ontvangst
10-7-2019
15-7-2019
19-7-2019
22-7-2019
22-7-2019
25-7-2019
25-7-2019

Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 6-7-2019 t/m 26-7-2019
Globale locatie
• Grutterijstraat
• diverse straten
• diverse straten
		
• Prins Bernardstraat
• diverse straten

Omschrijving
Zaaknummer
buurtfeest 28-09-2019
00073432
Truckfestijn Waalwijk - Truck tour 28-9-2019
00073484
Aanvraag vergunning voor het houden
van een Open Monumentendag
00073760
Burendag d.d. 28-09-2019
00073876
Atledo Dwars door Dongen d.d. 30-05-2020
00073900

Datum ontvangst
10-7-2019
12-7-2019
22-7-2019
23-7-2019
24-7-2019

Verleende vergunningen met datum besluit: 6-7-2019 t/m 26-7-2019
Globale locatie
• Mgr. Schaepmanlaan 18
		
• Hoofdstraat 45
• Reggestraat 39
• Oude Baan 106
		
• Mgr. Nolenslaan 86
• de Slof 6
• Veldstraat
		
• Brabantpark
		
• Diverse locatie
in de Gemeente Dongen
• Sint Josephstraat 93
• Achterhuizensticht 77 UNIT
		
• Eindsestraat 49
		
• Eindsestraat 49
		
• Kerkstraat 56
		
• Kerkstraat 56

Omschrijving
kappen van een ceder, spar en berk
(spoedkap)
kappen van een notenboom
uitbreiden van de woning
bouwen van een aanbouw en wijzigen
van de gevelafwerking
bouwen van een schuur
auto-evenement op 28-07-2019
kappen van 12 bomen
i.v.m. rioleringswerkzaamheden
kappen van 42 bomen en herplant
van 19 bomen t.b.v. nieuwbouw

Zaaknummer

Datum verzonden

00072861
00072220
00073103

11-7-2019
11-7-2019
15-7-2019

00073099
00072550
00071818

15-7-2019
15-7-2019
16-7-2019

00072979

18-7-2019

00072904

18-7-2019

00072434
00072717

15-7-2019
23-7-2019

00071885

23-7-2019

00072221
voor
00073902

22-7-2019

00073101

25-7-2019

kapvergunning bomen diverse locaties
afwijken regels ruimtelijke ordening
ontheffing op bestemmingsplan
voor plaatsing tijdelijke stacaravan
ontheffing op bestemmingsplan
voor bed & breakfast in bijgebouw
ontheffing op bestemmingsplan
bed & breakfast in bijgebouw objectnummering
ontheffing op bestemmingsplan ivm
versterkte muziek in de ruïne op 24 aug 2019
ontheffing op bestemmingsplan

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

24-7-2019

		
• parkeerplaats
nabij Marsstraat 11
		
• Oude Oosterhoutse Baan 15
		
• Vaartweg 71

voor versterkt geluid 30-7-2019
plaatsen ven een keet en toilet
van 22-7 t/m 15-10-2019
ontheffing op bestemmingsplan
voor overnachten 16 en 17-8-2019
het bouwen van een Carport

00073417

25-7-2019

00073491

15-7-2019

00072425
70813

22-7-2019
4-7-2019

Zaaknummer

Datum verzonden

00070812

11-7-2019

Zaaknummer
71617

Datum besluit
5-7-2019

Geweigerde vergunningen met datum besluit: 6-7-2019 t/m 26-7-2019
Globale locatie
• Kerkstraat 56
		

Omschrijving
ontheffing op bestemmingsplan
voor versterkt geluid 22-6-2019

Verlengingsbesluiten met datum besluit: 6-7-2019 t/m 26-7-2019
		
Globale locatie
Omschrijving
• Vierbundersweg15
het bouwen van een Loods

		
Meldingen met datum (datum besluit): 6-7-2019 t/m 26-7-2019
		
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
• Spuistraat 10
plaatsen van een container
		
van 19-07 t/m 26-07 2019
00073444
• Paul van Ostayenstraat 48
het plaatsen van plaatsing bouwmaterialen
		
Lucebertstraat
00073939
• Planetenstraat 4
het plaatsen van container
		
nabij Planetenstraat 4
00073969
• Mgr. Schaepmanlaan 13
het slopen van 6 Theorielokalen
72754
• Pastoor Dirvenstraat 16
het verwijderen van asbest
72844
• de slof 6
het houden van een auto evenement
71818
		
Besluiten vergunningvrij met datum besluit 6-7-2019 t/m 26-7-2019

Datum verzonden
11-7-2019
25-7-2019
25-7-2019
5-7-2019
25-7-2019
15-7-2019

Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
• Eindsestraat 45
het aanleggen van een paddenpoel
71493
Ingetrokken aanvragen vergunning met datum besluit 6-7-2019 t/m 26-7-2019

Datum verzonden
22-7-2019

Globale locatie
• Moersedreef

Datum verzonden
11-7-2019

Omschrijving
verlenging zandwinning Moersedreef

Zaaknummer
00070507

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 gemeenten 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 algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (paragraaf
3.3, artikel 3.10 Wabo).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing
van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag betreft
het IKC aan de Vaartweg 104 in Dongen - Vaart (St. Agnesschool).
• Activiteit brandveilig gebruik: het in gebruik nemen van een basisschool met kinderopvang.
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 2 augustus
2019 tot en met 12 september 2019 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van de balie. Gedurende deze zes weken kan iedereen bij het college
van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen :
- schriftelijk (ter attentie van: burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153,
5100 GE in Dongen).
- Mondeling, na afspraak met de behandelend ambtenaar, van het Team Vergunningen en Handhaving
(tel.nr. 140162).
Omdat een bezoek aan het gemeentehuis alleen na het maken van een afspraak mogelijk is, kunt u via telefoonnummer 140162 of via www.dongen.nl een afspraak maken voor een persoonlijk contact. Wij verzoeken
u bij het maken van deze afspraak het zaaknummer te vermelden, uw contactgegevens te vermelden en duidelijk aan te geven wat de reden is voor het maken van de afspraak.
Beroepstermijn: Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (paragraaf
3.3, artikel 3.10 Wabo).
Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli 2019 voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met
toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend. De verleende
omgevingsvergunning betreft het rijksmonument aan de heuvel 1, 1A, 1C, 1F, 1G, 1H, 3, 3A, 5, 5A, 7 en 7A in
Dongen (voorheen Heuvel 11).
• Activiteit bouwen: het verbouwen van een rijksmonument.
• Activiteit m.b.t. handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten: het verbouwen /
veranderen / slopen (gedeeltelijk) van een rijksmonument.
De ontwerp omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken heeft voor iedereen vanaf
17 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Er zijn in deze periode geen
bedenkingen ingekomen waardoor de vergunning verleend kon worden.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan beroepschrift indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA in Breda.
Het beroepschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
• naam en adres;
• de datum waarop u het beroepschrift schrijft (dagtekening);
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;
• uw handtekening.
Voor de behandeling van het beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt,
dan kunt u naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ook voor de behandeling van 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:
- G.A. van Dalen, Wielstraat 31 te ’s-Gravenmoer.
- Fazantenweg 39 te Dongen.
- Orange Trust B.V., de Els 3A en 5 te Dongen.

Dongen, 1 augustus 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

