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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.
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: 6-12-2019 t/m
13-12-2019
Globale locatie
• Bolkensteeg 42
		
		
• De Zool 15
		
• Doelstraat 9A
• Hoge Ham 85
		
• Lage Ham 180 t/m 180 P
• Meester Janssenweg 37
• Narcisstraat 32
• Sportlaan 4

Omschrijving
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde en ontheffing op
bestemmingsplan voor aanbouw
aanvraag wijzigen voorschriften
vigerende vergunning
bouwen van een woning
wijzigen van uiterlijk en reclame
geldautomaat
bouwen van bedrijfshallen
plaatsen van een erfafscheiding
plaatsen van een erker
het plaatsen van 3 lichtmasten

Zaaknummer

Datum ontvangst

00079467

09-12-2019

00079416
00079679

09-12-2019
12-12-201

00079488
00079404
00079697
00079646
00079675

10-12-2019
06-12-2019
12-12-2019
11-12-2019
12-12-2019

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 6-12-2019 t/m
13-12-2019
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
• Vierbundersweg 11
Kerst eindejaarsfeest 		
13 december 2019
00079443
9-12-2019
• Belgiëlaan 2
De Salamander - melding Feestavond
		
HV Dongen - 24-12-2019
00079570
10-12-2019
Verleende vergunningen met datum besluit: 6-12-2019 t/m 13-12-2019
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
• Tramstraat 107
verkoop vuurwerk 2019
00077729
• Pastoor Dirvenstraat 11
aanvraag stookvergunning
00075853
• Vaartweg 139
aanvraag loterij Vlaamse Markt 		
19-01-2020
00077026
• Moersedreef
verlenging zandwinning Moersedreef 00075243
• nabij Geer 15 sectie I 2771, kappen van 4 bomen
00079179
• Hoofdstraat 91
aanvraag drank en horecawet
00076619
• Tramstraat 34
aanvraag vergunning verkoop
		
vuurwerk december 2019
00077585
• Vaartweg 137
Vlaamse Markt Café ‘t Vaartje
		
op 19-01-2020
00075582

Datum verzonden
11-12-2019
11-12-2019
11-12-2019
12-12-2019
12-12-2019
9-12-2019
11-12-2019
12-12-2019

Ingetrokken vergunningen met datum besluit: 6-12-2019 t/m 13-12-2019
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
• Leeuweriklaan 2
bouwen van een woning
00000133

Datum verzonden
12-12-2019

Meldingen met datum (datum besluit): 6-12-2019 t/m 13-12-2019
Globale locatie
Omschrijving
• Eindsestraat 116
slopen van het bijgebouw

Datum verzonden
12-12-2019

Gemeentehuis, Hoge Ham 62, Dongen
Telefoon: 14 0162
Corr. adres: Postbus 10153, 5100 GE Dongen
info@dongen.nl
www.dongen.nl

Zaaknummer
00078724

• IJsselstraat 2
• Eindsestraat 53
		
• Dr. Kuyperstraat 5
		

verwijderen van asbest uit de woning
realiseren van een gesloten
bodemsysteem buiten inrichtingen
verwijderen van asbesthoudend
vloerzeil

00079338

12-12-2019

00075829

11-12-2019

00079130

12-12-2019

Alle verleende 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 ruimtelijke ordening
Ontwerpbestemmingsplan Eindsestraat 24
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Dongen Buitengebied is voor het perceel Eindsestraat 24 niet
de feitelijke situatie bestemd. De bestaande loods is niet geheel in het bouwvlak opgenomen. De gemeente
Dongen is voornemens deze situatie te herstellen in het bestemmingsplan Eindsestraat 24.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag
30 januari 2020 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te
Dongen. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.dongen.nl
/ Bestemmingsplannen / Eindsestraat 24 of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.
BP2020000064-OW01).
Zienswijze
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar
voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer:
14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.
Vervolgprocedure
De zienswijzen zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 12 maart 2020 over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van
het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Dongen, 19 december 2019
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

