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Oekraïne
Vanw ege de oorlog in Oekraïne krijgt de
gem eente veel vragen ov er m ogelijke hulpverlening. We proberen deze vragen zo goed
m ogelijk te beantw oorden en v erw ijzen s om s
naar landelijke initiatiev en.
U kunt uw vraag, hulpaanbod of opmerking mailen
naar: oekraine@dongen.nl. Op deze manier kunnen
we vragen en initiatieven centraal in beeld brengen
en eventueel aan elkaar koppelen.
Opvang vluchtelingen in Dongen
Momenteel vluchten veel inwoners uit Oekraïne naar
een veilige plaats. En dit aantal neemt iedere dag toe.
Ook in Dongen worden Oekraïners ondergebracht.
Actuele informatie
De situatie verandert iedere dag. Op
www.dongen.nl/oekraine leest u de actuele informatie
over de steun die in Dongen geboden wordt. U vindt
daar ook verwijzingen naar regionale en landelijke
websites en initiatieven.

Kom stemmen! Elke stem telt!

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart
Op 14, 15 en 16 maart kunnen alle stemgerechtigden in Dongen hun stem uitbrengen voor
de nieuwe gemeenteraad. Het is een belangrijk moment om jouw stem te laten horen over de
lokale politiek.
Gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de
gemeente en beslist over de plannen en regels in de
gemeente. Denk hierbij aan afval, verkeer en woningbouw,
maar ook zorg, cultuur en sport. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart kies je de leden van de
gemeenteraad voor de gemeente Dongen voor een periode
van 4 jaar.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Oproep burgemeester
Onze gemeente telt 21.600 kiesgerechtigden.
Kiesgerechtigd ben je als je tijdens de verkiezingen mag
stemmen. Burgemeester Marina Starmans doet een oproep
aan deze mensen: ‘Maak gebruik van uw stemrecht! Laat
uw stem niet verloren gaan, want Elke Stem Telt. Uw stem
is een belangrijke bouwsteen voor onze democratie.’
Keuze maken
Vind je het lastig om te bepalen op wie je gaat stemmen?
Misschien helpt het volgende:
• Bekijk de korte standpunten per partij. Deze lees je in de
Verkiezingskrant van 3 maart. Je kunt de krant ook
vinden op www.dongenkiest.nl
• Lees de verkiezingsprogramma’s van de partijen op de
websites van de partijen. Je vindt ook links naar de
programma’s op www.dongenkiest.nl

•
•

Gebruik de standpuntenvergelijker op
www.dongenkiest.nl/vergelijken
Bekijk het debat van 7 maart terug via
www.dongenkiest.nl/debat

Druktemeter
Tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 bleek
de druktemeter een succes. Daarom is deze ook tijdens de
verkiezingen op 14, 15 en 16 maart in gebruik. Als kiezer
kun je online thuis via www.dongenkiest.nl/druktemeter
bekijken hoe druk het is op een stemlokaal. Als het te druk
is, kun je beslissen te wachten of besluiten naar een ander
stemlokaal te gaan waar het rustiger is.
Uitslagen
Alle belangrijke updates in aanloop naar de verkiezingen
lees je op www.dongenkiest.nl, de Facebookpagina van de
gemeente Dongen (@gemeentedongen) en de Facebookpagina van de gemeenteraad (@gemeenteraaddongen).
Op deze kanalen worden ook de uitslagen op 16 maart
gepubliceerd. Op 21 maart 2022 is er een openbare zitting
van het centraal stembureau. In deze zitting wordt de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022
bekend gemaakt. De zitting vindt plaats in de Raadszaal
van het gemeentehuis van 10.00 – 10.30 uur. Je kunt de
zitting volgen via www.dongen.notubiz.nl

Informatieavond
‘Energie besparen
doe je zo!’ voor
wijk Centrum

Omgevingsvisie gemeente
Dongen: Denk je met ons mee?

Iedereen wil graag energie besparen. Maar waar begint u? Op woensdag 23 maart om 20.00 uur vindt er
een interactieve informatieavond plaats. Deze wordt
georganiseerd door Energie Dongen en Casade. Tijdens
de informatieavond krijgt u handige tips en informatie
over hoe u energie kunt besparen. Daarnaast zijn er
energiecoaches aanwezig die al uw vragen over energie besparen kunnen beantwoorden.
Uitnodiging
Alle huurders en woningeigenaren van Dongen ontvangen per wijk een uitnodigingsbrief waarna zij zich kunnen aanmelden voor de informatieavond. Om de drukte op de informatieavond te spreiden worden de bijeenkomsten per wijk georganiseerd. Op 23 maart is
wijk ‘Centrum’ aan de beurt.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

MEE Plus

Cursus
Alleenzaamheid

Op 1 januari 2023 treedt de nieuw e Om gev ings w et in
w erking. Dat duurt nog w el even, m aar er is veel
w erk te v errichten. Daarom zijn w e begonnen m et de
v oorbereidingen voor de invoering de Om gev ings w et.
We beginnen m et het ops tellen v an een
Om gevings vis ie voor de gem eente Dongen.
Dit doen w e niet alleen, m aar s am en m et u.
Wat is de omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat zij wil
bereiken, zoals het verbeteren van mobiliteit, het behoud
van aantrekkelijk groen of een woningbouwopgave.
En er is ook ruimte voor opgaven zoals de energietransitie
of wensen zoals meer buitenruimte voor beweging en
ontspanning of om voedsel te verbouwen. Met andere
woorden: de omgevingsvisie heeft als doel te zorgen dat
Dongen in 2040 een leefbaarder, gezonder, veiliger,
toekomstbestendiger en duurzamer dorp met betrokken
inwoners is.

Denk met ons mee
In december 2021 is de Wijkprikker gepubliceerd. Via deze
digitale tool heeft u in deze maand uw inbreng kunnen
leveren. Deze kansen en knelpunten vormen een belangrijke
basis voor de Ontmoetingen. De gemeente Dongen
organiseert twee Ontmoetingen voor de vorming van de
nieuwe omgevingsvisie. Inwoners komen samen om in
gesprek te gaan over allerlei thema’s voor de leefomgeving.
Ze denken na over hoe onze gemeente de komende twintig
jaar verandert en wat dat betekent voor de omgeving.
Save the date
Op de volgende data vinden de Ontmoetingen plaats:
- Maandagavond 19 april – ’s Gravenmoer
- Dinsdagavond 20 april – Dongen
Noteer deze data alvast in uw agenda. Meer informatie
over de inhoud, locatie en aanmelding voor de
Ontmoetingen leest u binnenkort in de informatiekrant
en op https://www.dongen.nl/omgevingswet

Subsidie onderhoud en restauratie
rijksmonumenten: de woonhuissubsidie

De cursus Alleenzaam heid is voor m ens en die
zich eenzaam voelen, m aar een m ogelijkheid zien
om iedere dag positiev er in te vullen, is een
program m a ontw ikkeld. Het bes taat uit 6 bijeenkom sten, w aarbij u na de eerste bijeenkom s t
bes luit of het program m a bij u pas t.
Data, locatie en thema’s van de bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van
MEE Brabant Noord (Dillehof 71, 4907 BG in Oosterhout) van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis.
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

30 maart: Past dit programma bij mij?
13 april: Ik
20 april: Ik en de ander
11 mei: In beweging komen
18 mei: De dag van morgen
1 juni: Hoe is het nu?

Meer informatie of aanmelden
Bel of mail het servicebureau van MEE, 0416-675500
servicebureau.bn@meeplus.nl, www.meeplus.nl
Deelname is gratis.
MEE Plus
MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een)
beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke
beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.
MEE Plus gaat uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn
omgeving en wil zijn zelfredzaamheid vergroten. Ook
geeft MEE gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven
van en de omgang met iemand met een beperking. MEE
reikt oplossingen aan, coördineren deze en we bouwen
een duurzaam, informeel netwerk rondom deze mensen.
MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen.
Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.

Om bew oonde rijks m onum enten in goede s taat te
houden, is er een s ubs idie voor rijksm onum enten m et
een w oon-functie. De subs idieregeling is bedoeld
v oor kos ten v an res tauratie- of regelm atig terugkerende onderhoudsw erkzaam heden aan m onum entale onderdelen v an rijks m onum enten. Particuliere
eigenaren v an rijks m onum enten m et een w oonfunctie kunnen in aanm erking kom en v oor deze
s ubs idie. Wellicht bent u zo’n eigenaar?
Subsidie aanvragen
Vanaf 1 maart 2022 kunt u voor instandhoudingskosten
die in 2021 gemaakt zijn, gebruikmaken van de

subsidieregeling. Dat kan tot en met 30 april 2022.
Het subsidiepercentage is afhankelijk van de middelen die
na 2022 resteren maar is maximaal 38%. Heeft u dit jaar
onderhoud gepland aan uw rijks monumentale woonhuis?
Dan kunt u volgend jaar in dezelfde periode uw subsidie
aanvragen.
Meer informatie
Informatie over welke werkzaamheden in aanmerking
komen voor de subsidie en hoe u de subsidie kunt
aanvragen leest u op
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidiewoonhuismonumenten.

Zwerf-Afval-Pakker in
het zonnetje!

Bijeenkomst voor ouders/verzorgers
van pubers

Uit met ouders
Bent u als ouder/v erzorger nieuw s gierig hoe het
stappen er anno 2022 aan toe gaat of ligt u m isschien w akker van er w at allem aal in het (geheim e) lev en van uw puber s peelt? Tijdens de Uit
m et ouders avond kom t u erachter hoe u uw kind
kunt voorbereiden op de v erleidingen van alcohol
en drugs.
Voor wie: Voor ouders/verzorgers van pubers in de
leeftijd van 12 t/m 17 jaar
Wanneer: Maandag 28 maart 2022, van 19.00 tot
22.00 uur
Waar:
Cambreur College, Monseigneur
Schaepmanlaan 13, 5103 BB Dongen

Foto zwerfafval ter illustratie

In de gem eente Dongen zijn vers chillende Zw erf-Afv al-Pakkers (ZAP’pers) actief. Deze ZAP’pers gaan vrijw illig op pad om zw erfafv al op te ruim en. Mede
dankzij de ZAP’pers houden w e onze gem eente
s choon! In deze rubriek m aakt u kennis m et onze
ZAP’pers! Wie zijn ze, w at doen ze en w aar kunt u ze
v inden…
Deze week stellen we graag Zwerf-Afval-Pakker Yvonne Kimenai aan u voor. Yvonne krijgt veel leuke reacties tijdens
haar opschoonrondjes zoals een duim omhoog, toeteren of
heel simpel ‘Goed bezig!’.
We hebben een drietal vragen gesteld aan deze trouwe
ZAP’per.
Waarom ben jij gaan ZAP’pen en sinds wanneer ben je aan
de slag?
“Ik ben ZAP’per sinds juni 2020. Ik ergerde me enorm aan
het afval op straat. In het krantje stond een oproep voor
ZAP’pers en heb daar toen meteen op gereageerd. Ik dacht
ik ga regelmatig wandelen dus dan kan ik meteen een
steentje bijdragen aan het milieu.”

Hoe vaak en waar ga jij aan de slag?
“Hoe vaak ik ga ZAP’pen ligt ook aan het weer. Bij harde
wind en regen ga ik niet. Maar zo gauw de zon schijnt en
de temperatuur aangenaam is dan ga ik elke week met mijn
grijper op pad. Soms wel twee keer in de week. Mijn oudste
dochter Yara van 6 jaar gaat dan ook regelmatig mee. Zij
vindt het ook verschrikkelijk dat mensen hun afval zomaar
op straat gooien.”
Wat is jouw leukste vondst?
“Mijn leukste vondst is een briefje van € 10,-! Maar ik heb
ook al balletjes, een knuffel en een speelgoed paardje gevonden.”
Wil jij je ook inzetten tegen zwerfafval? Dat kan! Meld je
aan als Zwerf-Afval-Pakker. Meer info vind je op www.dongen.nl/afval/zappers.
Samen houden we
Dongen schoon!

WOZ-waarde bekend
Alle huiseigenaren en bedrijven hebben eind februari de
jaarlijkse aanslag met gemeentelijke- en Waterschapsbelasting(en) ontvangen. Hierop staat ook de nieuwe WOZwaarde van onroerende zaken, zoals woningen en
bedrijfspanden.

De WOZ-waarde voor 2022 is gebaseerd op de waarde van
de woning op 1 januari 2021. U ontvangt deze aanslag van
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
Vragen en meer informatie
Vragen over de WOZ-waard? Twijfelt u of de WOZ-waarde
juist is? Hieronder ziet u hoe u contact op kunt nemen.

Gedurende de avond wordt u meegenomen naar verschillende horecagelegenheden in Dongen, waar uw
kind (binnenkort) op stap gaat. Deskundigen van Helder Theater, Novadic Kentron, Stichting Halt, Politie en
GGD nemen u mee in het leven van uw puber, met interessante workshops over:
• Opvoeden en alcohol
• Alcohol en drugs tijdens het uitgaan
• ID fraude: hoe gaat dat in de praktijk?
Interesse?
Deelname is gratis! Maar vol = vol . Aanmelden kan t/m
maandag 21 maart via www.dongen.nl > actueel >
nieuws > Uit met ouders

Ongestoord onderweg,
dat doe je zó
Onderweg zónder afleiding van je smartphone. Dat is
heerlijk en veilig tegelijk! Ook bij bellen, zelfs handsfree, heb je minder aandacht voor het verkeer. Fiets en
rij daarom MONO. Met deze zes tips van Veilig Verkeer
Nederland wordt dat nog makkelijker!
Tip 1. Zet je telefoon op stil of 'niet storen'
Er zijn meerdere wegen naar een ongestoorde rit. Zet
bijvoorbeeld voor vertrek je geluid en trilfunctie uit.
Of doe het slim en gebruik een app die automatisch
op ‘niet storen’ schakelt, zodra jij onderweg bent.
Tip 2. Neem eens lekker níet op
Hoor je je telefoon toch, of voel je hem trillen? Je zou
bijna vergeten dat je helemaal niet hóeft op te nemen.
En dat berichtje beantwoorden kan ook later wel.
Geniet van je rit!
Tip 3. Laat weten dat je niet bereikbaar bent
Zet het bijvoorbeeld in je gedeelde werkagenda of bel
je vriend(in) voor vertrek. Zo voel jij minder druk om
direct te reageren én weten zij dat ze je beter later
even kunnen bellen of appen. Stoor anderen ook niet
als je weet dat zij onderweg zijn.
Tip 4. Bewaar je telefoon uit het zicht
Door je telefoon in je tas te doen of ergens anders
weg te stoppen kun je er onderweg niet bij. Zo neem
je de verleiding weg om 'm toch even te pakken.
Tip 5. Stap af of parkeer als je wilt bellen of appen
Krijg je een belangrijk berichtje of telefoontje? Stap
dan even van je fiets af of parkeer je auto en
beantwoord hem op een veilige plek.
Tip 6. Stel je navigatie in vóór vertrek
Gebruik je je telefoon als navigatiesysteem? Stel je
route in voor vertrek en schakel overige meldingen
zoveel mogelijk uit. Dan hoeft je daar onderweg
niet mee bezig te zijn.

Bekendmakingen Burgemeester en Wethouders
Op deze 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. Alle deze officiële bekendmakingen kunt u ook
vinden op www.overheid.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een e-mailservice. U ontvangt dan bekendmakingen over uw buurt per e-mail.

n

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.
Locatie
Tramstraat 10
Meidoornstraat 19
Zuringweide 1
Rietveldstraat 8
Julianastraat 134A
Oude Baan 150
Doelstraat 9A
Jagersveld 63
Mgr. Schaepmanlaan 21

Vaartweg 166 Dongen

Haagwinde 4
Oude Baan 150
Leeuweriklaan 3
Achterhuizen 7
Gerardus Majellastraat 19
de Ruyterstraat 53
Wilhelminaplein
de Ruyterstraat 53
Hoofdstraat 47B
Vaartweg 42, 's Gravenmoer
Emmalaan 32
parkeervak voor Vennen 30
Looiersplein 53-57
Eindsestraat 38
Crispijnhof 42
IJsvogelstraat 22
Emmalaan 3
Hoofdstraat 47 B
Distelweide 1
Wilhelminaplein
Wilhelminastraat 90A
Heuvelstraat 8
Eindsestraat 110
Tramstraat 34
naast Boterweide 6
Churchillstraat 3
Churchillstraat 3
Sint Josephstraat 52
Gashuisstraat 3
Mgr. Nolenslaan 80
Bas Dongen 6

Omschrijving
Datum
Zaaknummer
Reclame aanvraag Gall & Gall
ontvangst aanvraag op 21 februari 2022
2022-002999
plaatsen van een container
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 22 februari 2022
2022-003059
25-2 tot 3-3-2022
Kappen van 2 bomen vergunning vrij besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 februari 2022
2022-002741
veranderen van de voorgevel
ontvangst aanvraag op 23 februari 2022
2022-003271
Plaatsing erfafscheiding
ontvangst aanvraag op 23 februari 2022
2022-003274
kappen van 4 wilgen en 2 berken
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 februari 2022
2022-003128
spoedkap
aanleggen van een uitrit
ontvangst aanvraag op 24 februari 2022
2022-003313
plaatsen van een container van
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 24 februari 2022
2022-003323
1 maart tot 15 maart 2022
Het verbreden van het terras aan de
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 Februari 2022
2022-002108
zijkant van het huis en aanbrengen
van een hekwerk
aanleggen van een inrit en dam en
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 februari 2022
2021-010644
ontheffing op bestemmingsplan voor
gebruik
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 Februari 2022
2022-002547
bomenkap
ontvangst aanvraag op 22 februari 2022
2022-003128
bouwen van een woning
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 Februari 2022
2022-001063
Nieuwbouw woonhuis
ontvangst aanvraag op 22 februari 2022
2022-003117
Het plaatsen van een container
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 22 februari 2022
2022-003135
18-3-2022 t/m 21-3-22
uitbreiden van de garage verlenging
termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 18 februari 2022 2021-018636
beslistermijn
evenementenvergunning
ontvangst aanvraag op 17 februari 2022
2022-002864
DongenIce 2022-2023
uitbreiden van de garage
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 februari 2022
2021-018636
kappen van 3 coniferen en 1 kers
ontvangst aanvraag op 21 februari 2022
2022-003038
bouwen van een bijgebouw
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 februari 2022
2022-002011
verwijderen van asbest dak van de schuur ontvangst melding. Ontvangstdatum: 22 februari 2022
2022-003051
plaatsen van een container van 10
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 18 februari 2022
2022-002903
tot 24 maart 2022
Drank en Horecavergunning
ontvangst aanvraag op 22 februari 2022
2022-003093
ontheffing op bestemmingsplan starten besluit op aanvraag. Besluitdatum: 21 februari 2022
2022-002386
pedicure praktijk
Dakkapel achterzijde
ontvangst aanvraag op 21 februari 2022
2022-002979
plaatsen dakkapel voorgevel
ontvangst aanvraag op 24 februari 2022
2022-003363
Uitrit aanleggen
ontvangst aanvraag op 24 februari 2022
2022-003364
Gedeeltelijke demping B
ontvangst aanvraag op 24 februari 2022
2022-003365
oppervlaktewaterlichaam
kappen van 1 els en 1 berk ( spoedkap) ontvangst aanvraag op 2 maart 2022
2022-003627
Oranjeparkfestival 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 2 maart 2022
2021-019498
verbouwen van het gebouw
termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 28 februari 2022 2021-018600
verlenging beslistermijn
vervangen vloer entree
ontvangst aanvraag op 28 februari 2022
2022-003513
ontheffing op bestemmingsplan voor
ontvangst aanvraag op 26 februari 2022
2022-003411
verhuur woning aan arbeidsmigranten
Verbouwen van de winkel
ontvangst aanvraag op 28 februari 2022
2022-003437
bouwen van een woning
ontvangst aanvraag op 2 maart 2022
2022-003664
plaatsen van een container 3 en
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 1 maart 2022
2022-003578
4 maart 2022
plaatsen van een kraan 4-3-2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 1 maart 2022
2022-003579
Drank en horeca vergunning
besluit. do-aanvrbsnw. Ontvangstdatum: 5 juli 2021
2021-010835
Rommelmarkt op 20-3-2021
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 2maart 2022
2021-019748
legalisering dakkapel
ontvangst aanvraag op 1 maart 2022
2022-003589
aanleggen van 4 padelbanen
ontvangst aanvraag op 1 maart 2022
2022-003545

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.

het besluit van zaterdag 12 maart 2022 tot en met vrijdag 22 april
2022 beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak.
Beroep
Aangezien tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen zijn ingediend
en het definitieve besluit niet afwijkt van het ontwerpbesluit kan
beroep alleen worden ingesteld door een belanghebbende wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft
ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag en dient ten minste te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de gronden van het beroep.
Verzoek voorlopige voorziening
Indien beroep wordt ingesteld kan bovendien overeenkomstig artikel
8:81 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht,
tenzij binnen deze termijn beroep is ingesteld én een verzoek is
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Indien een
dergelijk verzoek is gedaan wordt het besluit niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.

n

VERKEER

Openbare parkleerplaats en Jagers veld 18
Wij hebben besloten om op 1 locatie twee openbare parkeerplaatsen
te reserveren voor het opladen van elektrische personenauto’s. Deze
gereserveerde parkeerplaatsen mogen uitsluitend 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 "opladen elektrische voertuigen" en een pijl in de richting
van de bedoelde parkeerplaats. Naar gelang de behoefte wordt de 2e
parkeerplaats gereserveerd.
De openbare parkeerplaats is:
- Parkeerplaats Jagersveld 18 zaaknummer 2022-003305
Het verkeersbesluit ligt tot en met 28 april 2022 (6 weken na 17
maart 2022) ter inzage op het gemeentehuis in Dongen bij de balie
Bouwen en Milieu. Als u het niet eens bent met het verkeersbesluit,
kunt u binnen zes weken na publicatiedatum een gemotiveerd
bezwaarschrift o.v.v. zaaknummer indienen via info@dongen.nl. Kunt
u niet digitaal reageren, dan kunt u uw bezwaarschrift per post toesturen aan de gemeente Dongen.

n

VERKIEZINGEN

Openbare zitting centraal stembureau 21 maart 2022
Op 21 maart 2022 is er een openbare zitting van het centraal stembureau. In deze zitting wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 bekend gemaakt.
De zitting vindt plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis van
10.00 – 10.30 uur.
U kunt de zitting volgen via www.dongen.notubiz.nl
Ter inzagelegging processen-verbaal model N10 en N11
De voorzitter van het centraal stembureau van de op 16 maart 2022
gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente,
maakt bekend dat het proces-verbaal N10 van de zitting van de 14
stembureaus en het verzamelprocesverbaal N11 voor een ieder vanaf
17 maart 2022 ter inzage wordt gelegd bij: Team Burgerzaken, Hoge
Ham 62, 5104 JJ Dongen.
Dongen, 10 maart 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

Alle officiële bekendmakingen kunt u ook inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl.

n

WET GELUIDHINDER

Gas thuis s traat 2 – Hoge Ham 80-82
Burgemeester en wethouders van Dongen delen mede dat door hen
op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden zijn vastgesteld
voor de locatie Gasthuisstraat 2 – Hoge Ham 80-82 te Dongen. Voor
deze locatie wordt middels een omgevingsvergunning voor afwijken
van het bestemmingsplan die is gebaseerd op de kruimelgevallenregeling, zoals opgenomen in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht
(onder Hoofdstuk IV, artikel 4 sub 9) het realiseren van 4 woningen
mogelijk gemaakt. De 4 woningen (waarvan 1 bestaand) worden in
bestaande bouwwerken gerealiseerd.
Ter plaatse van de woningen kan niet worden voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai.
Daarom zijn wij voornemens hogere waarden tot 60 dB vast te stellen
in verband met geluid ten gevolge van het wegverkeer Hoge Ham en
Gasthuisstraat / Monseigneur Poelsstraat.

Ter inzage
De definitieve besluit hogere grenswaarden en alle van belang zijnde
stukken liggen van vrijdag 11 maart 2022 tot en met vrijdag 22 april
2022 ter inzage bij de Balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van
het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen.
Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting
worden gegeven door de behandelend medewerker.
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.
Definitief besluit
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder
ter inzage gelegde ontwerpbesluit. Ingevolge artikel 146 van de Wet
geluidhinder en overeenkomstig hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen

Voor meer informatie
www.dongen.nl

