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Jan Stads / Pix4Profs. Toon Buiks in de vogelkooi van Park Vredeoorde met zijn geliefde vogels.

Toon Buiks zorgt al 33 jaar voor de vogelkooi in Park Vredeoord

Papieren
afvalwijzer 2022
beschikbaar
Heeft u geen smartphone of computer met internetverbinding en wilt u graag een papieren variant van de
afvalwijzer ontvangen. Bel dan 14 0162. Onze collega’s
printen uw persoonlijke afvalwijzer voor u uit en
sturen deze per post naar u toe.
Let op: het kan zijn dat gedurende het jaar wijzigingen
plaatsvinden in de ophaaldagen. Vraag een kennis,
buur of familielid voor u de digitale afvalwijzer in
de gaten te houden via de Afvalwijzer app of
via www.mijnafvalwijzer.nl.

‘De liefde voor vogels zorgt
ervoor dat ik dit al zo lang doe’
Wie kent ‘m niet? De vogelkooi (of volière) in Park Vredeoord vol met kanaries, parkieten en
zebra’s (vinken). Toon Buiks (76) zorgt al 33 jaar vrijwillig en met veel liefde voor de vogels. Elke
dag gaat hij naar het park om de vogels te verzorgen en de kooi te onderhouden.
Ritme
Het ritme van Toon is heel duidelijk. Elke ochtend om
6.00 uur staat hij op. Om 6.15 uur leest hij de krant. Na
het ontbijt en een kop koffie gaat hij op pad. Zijn dag
wordt gevuld met bezoekjes aan kringloopwinkels door
heel het land. Hij gaat opzoek naar historische boeken
over Nederlandse dorpen en steden. Zijn huis staat er
vol mee. Welke kringloopwinkels hij bezoekt is heel
verschillend. Maar één ding doet hij elke dag; naar de
vogelkooi in Park Vredeoord. Om 16.00 uur gaat hij
avondeten. Rond 21.00 uur gaat hij naar bed.
Werkzaamheden
“Op maandag ben ik vaak wat langer bezig in de kooi”
zegt Toon “Dan maak ik heel de kooi schoon. Dat is wat
meer werk en dan ben ik er zo’n 1,5 uur zoet mee. De rest
van de dagen ben ik er een half uur per dag. Dan ververs ik
het water, geef de vogels voer en veeg de kooi.”

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Eenzaam
Toon vermaakt zich goed met zijn dagritme. Toch geeft
hij aan eenzaam te zijn. Vorig jaar is zijn vrouw Ledy, of
eigenlijk ‘ons ma’ zoals Toon haar noemt, op 80-jarige
leeftijd overleden aan corona. ‘Van de een op de andere
dag was ze ziek en at en dronk ze niet meer. Ze sliep de
hele dag. En op een dag was het voorbij. Ik mis haar heel
erg. Het was een lieve vrouw en ja ik voel me nu ook wel
eenzaam.’ Maar Toon is blij met de vogels die hij mag
verzorgen. ‘De liefde voor dieren en vogels heb ik al vanuit
huis meegekregen. We woonden op een boerderij met veel
vee. De liefde voor vogels zorgt ervoor dat ik dit al 33 jaar
doe. Ik vind het geweldig’.
Vakantie
We vragen Toon wie de vogelkooi onderhoudt als hij er een
dag niet is of als hij op vakantie gaat. Toon: ‘Vakantie? Daar
doe ik niet aan. Ik ben liever in mijn eigen vertrouwde om-

geving. Ik ben in die 33 jaar nog nooit op vakantie gegaan,
überhaupt niet in mijn hele leven. Dus vervanging regelen
hoeft ook niet. Als ik een dagje weg ga dan sta ik gewoon
wat eerder op en ga ik vroeg naar de vogels’.
Diefstal
Op de vraag wat het raarste is wat hij in 33 jaar heeft
meegemaakt hoeft hij niet lang na te denken. ‘De diefstal
van de vogels in 2008. Op een ochtend kwam ik aanlopen en
zag ik dat de kleppen van de kooi open stonden. Ik kon me
niet herinneren dat ik die open had laten staan. En toen zag
ik dat alle vogels weg waren. Ik kwam toen wel op nationale
televisie. Weer een ervaring rijker’ zegt Toon lachend.
Dankbaar
Rene Broeders, medewerker bij de gemeente Dongen, is
contactpersoon voor Toon. Als Toon vragen heeft of
materiaal nodig heeft kan hij bij René terecht. René is Toon
heel dankbaar: ‘Dat Toon op deze gedreven manier al
33 jaar de vogelkooi in Park Vredeoord in standhoudt is
gewoon fantastisch. We mogen echt in onze handjes wrijven
met Toon als vrijwilliger. Hij doet dit elke dag, door weer
en wind, en heeft nooit wat te klagen.’

Oproep
Toon en de gemeente Dongen zijn zich ervan bewust
dat er een dag komt dat het voor Toon niet meer
mogelijk is om voor de vogels te zorgen. Zou jij de
taak van Toon wel over willen nemen?
Of ken jij iemand die dit zou willen doen?
Neem dan contact op met René Broeders
via 06 23 21 84 69

Energietoeslag
lage inkomens
Huishoudens m et een laag inkom en krijgen in het
eerste kw artaal (januari, februari, m aart) van
2022 eenm alig een energietoeslag v an ongev eer
€ 200,00. Het kabinet heeft dit besloten v anw ege
de stijgende energieprijzen. De toes lag w ordt
door gem eenten uitbetaald.
Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente?
Dan zorgt de gemeente ervoor dat u deze toeslag
automatisch ontvangt. De toeslag wordt in het eerste
kwartaal van 2022 uitbetaald. Wanneer precies is nog
niet bekend. Dit wordt later bekend gemaakt.
Geen uitkering, wel een laag inkomen?
Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u een inkomen
onder, op of net boven het sociaal minimum? Dan kunt
u de toeslag in het eerste kwartaal van 2022 bij de
gemeente aanvragen. Het is niet mogelijk nu al een
aanvraag in te dienen. Het kabinet moet de voorwaarden voor de toeslag namelijk nog bekend maken.
Meer informatie begin 2022
Als er meer duidelijk is over de energietoeslag dan
zetten we deze informatie op www.dongen.nl en in
de informatiekrant.

Scheiden of uit elkaar?
Als je uit elkaar gaat kom t er veel op jullie af. Waar
m oet je beginnen? Je w ilt het goed regelen. Voor
jezelf, voor elkaar en voor de kinderen. Op
w w w.als jeuitelkaargaat.nl krijg je tips van ouders
die hetzelfde hebben m eegem aakt. Je leest ov er alles
w at je m oet regelen bij een scheiding. Er is een
handige checklis t w aarin alle inform atie is
gebundeld. Zodat jullie het goed kunnen regelen
en er in alle rust uit kunnen kom en.
Alsjeuitelkaargaat.nl geeft inzicht in het totale scheidingsproces, biedt een checklist op maat en benut ervaringskennis van gescheiden ouders als belangrijke en helpende kennisbron. En vooral: het maakt ouders bewust dat ze ouders
blijven.
“Ga je uit elkaar? Regel het goed. Voor jezelf. En
v ooral v oor de kinderen. Check als jeuitelkaargaat.nl”

• Persoonlijke verhalen, van een vader en een moeder,
over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij de
situatie hebben kunnen keren.
• Kinderen aan het woord
• Praktische tips met wat je kunt doen.
De bijeenkomst is zowel voor ouders tussen wie het contact
(nog) goed is als voor ouders tussen wie het lastig gaat.
Er staat een aantal ouderbijeenkomsten op de planning.
Vooralsnog alleen digitaal. Zodra het weer mag, vinden er
ook fysieke bijeenkomsten plaats.
Wanneer?
•
13 januari van 19:00 tot 21:00
•
16 februari van 19:00 tot 21:00
•
28 februari van 19:00 tot 21:00
Online aanmelden (en informatie) via
www.ouderbijeenkomsten.nl.

Ouderbijeenkomsten
Jaarlijks vinden er meerdere ouderbijeenkomsten plaats op
het gebied van scheiden. Tijdens de bijeenkomsten krijg je
informatie en beelden te zien over:
• Hoe komt het dat een scheiding moeilijk verloopt?
• Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten
leiden?
• Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen
ouders?
• Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie je
dit niet aan ze?
• Waarom is het zo belangrijk voor een kind om contact
en/of een beeld te hebben van beide ouders? Hoe
minimaal ook.

Waterschap plaatst valklemmen voor muskusratten

Houd uw hond aan de lijn in EVZ!
Deze w eek w orden zo’n 20 valklem m en voor
m us kusratten uitgezet in het w ater van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) van Dongen. Ter
plaats e w orden borden geplaatst om m ens en die
daar hun hond uitlaten ex tra te w aars chuw en.

Voor meer
informatie
www.dongen.nl
8 tips om bevrieving van uw
gft-container te voorkomen
Uw gft-afval kan in de winter bij vorst vast komen te
zitten in uw container. Soms kunnen onze inzamelwagens de container dan niet helemaal legen. Tijd
voor een aantal tips.
• Leg een dunne krant of eierdoos op de bodem van
de rolcontainer. Dit neemt vocht op en gaat
vastvriezen tegen.
• Laat vochtig groente- en fruitafval, theezakjes en
koffiefilters uitlekken voordat u het in uw container
gooit.
• Ook tuin- en bladafval bevat veel vocht. Gooi dit niet
onderop, maar tenminste op een dunne krant of stuk
karton.
• Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend
afval los van de wanden.
• Plaats een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper,
tussen het deksel de container om vastvriezen te
voorkomen.
• Zet uw gft-container binnen of op een beschutte
plek en pas op de inzameldag voor 7.30 uur buiten.
• Let op: gooi geen zout of antivriesmiddel in uw
gft-container om vastgevroren afval te ontdooien.
Hierdoor kan het gft niet hergebruikt worden als
grondstof voor bijvoorbeeld compost.

In het gebied geldt structureel een verbod op loslopende
honden. Het is extra belangrijk om hier de komende
periode ook daadwerkelijk gehoor aan te geven. Zolang
de honden aan de riem blijven, is er
geen gevaar om in een klem terecht
te komen. Alle klemmen worden
onder de waterlijn geplaatst.
Gevaar ontstaat er als honden
gaan zwemmen en uit het water
op de kant klauteren. Voorkom
dus dat uw hond gaat zwemmen
en neem geen risico! Houd uw
hond aan de lijn!
Aanpak muskusratten
Waterschap Brabantse Delta
plaatst de klemmen voor de
vangst van muskusratten.
Dit is een knaagdier ter
grootte van 25 tot 40 cm
dat schade toebrengt aan
oevers, dijken en kaden.
Ze knagen aan waterplanten
en rietkragen en die geven de
oevers stevigheid. Ook graven
ze gangen en ’s winters
maken ze burchten van gras
en riet. Als er teveel
muskusratten in de EVZ zijn,
kalven de oevers af en zakken
ze in. In Brabant zijn zo’n
30 vangers van muskusratten
actief in opdracht van een
waterschap. Sinds 2017 geldt
voor landen van de Europese
Unie de plicht om de groei
van populaties van
muskusratten in de natuur
aan te pakken.

Locatie en duur
De klemmen in de Dongense EVZ worden geplaatst in de
sloten vanaf de Bolkensteeg richting enerzijds de Procureurweg en anderzijds richting Watersticht (zandpad Klein
Dongenseweg naar watertoren). Waterschap Brabantse
Delta verwacht dat de klemmen in elk geval de komende
twee maanden moeten blijven worden geplaatst.
Nadere informatie hierover volgt.

Wandelen door het verleden en heden van Dongen

Vuurwerkschade jaarwisseling gemeente
Dongen tussen
€10.000 en €15.000

Historische fototegels vertellen
verhaal over centrumgebied

De vuurwerkschade na de jaarwisseling in gemeente
Dongen is niet mals. 30 verkeersborden, 15 prullenbakken, 4 deelscooters, 1 verkeersspiegel, 1 picknicktafel,
1 bankje in het park, 1 luiercontainer en 1 ondergrondse PMD-container hebben het nieuwe jaar niet
gehaald.
Gevaarlijk en onnodig
De geschatte schade ligt tussen de €10.000 en €15.000.
Het gemeentebestuur is hier erg teleurgesteld over.
Er moet onnodig veel gemeenschapsgeld uit worden
gegeven aan het herstel van de spullen in de openbare
ruimte. Daarnaast levert het zeer gevaarlijke situaties op.

Jan Stads / Pix4Profs. Bijschrfit: Ranko Hamelink (links) en wethouder Cors Zijlmans (rechts) bij fototegel in de Nieuwstraat
Het centrum van Dongen is s inds decem ber
10 his toris che fototegels rijker. Deze bruine tegels
v an 50x 50 cm zijn voorzien v an oude foto’s en
inform atieve teks ten. Ze liggen op plaats en w aar iets
leuks of bijzonders te v ertellen is ov er de historie v an
Dongen. Wethouder Cors Zijlm ans nam een kijkje bij
tegel num m er 3 op de hoek Nieuw s traat / S int
Jos ephs traat en w as verras t. “Tot begin jaren ’80 zag
deze plek er totaal anders uit. Toen dom ineerden een
s choen- en een leerfabriek het straatbeeld. Bijzonder
dat een tegel je daar op attendeert.”
De afgelopen jaren is het centrumgebied in Dongen flink
opgeknapt. Bij de officiële opening van het vernieuwde
Park Vredeoord in september werden al 10 houten beelden
onthuld die symbool staan voor het Dongens DNA. Als
afsluiting van de grootschalige herinrichting van het
centrum zijn de fototegels toegevoegd. “Ook deze tegels
maken het DNA van Dongen zichtbaar”, geeft wethouder
Zijlmans aan. “Ze vertellen het verhaal van de schoen- en
leerindustrie, het Rijke Roomse leven en stedenbouwkundige
ontwikkelingen. Op sommige locaties is de huidige situatie
nog goed herkenbaar of herbestemd, maar op andere
locaties is het erfgoed verdwenen.”

Idee uit Schijndel
Het idee van de fototegels komt van architect Steven
Woudstra. Hij bedacht en produceerde de tegels in 2009
ter ere van het 700-jarig bestaan van Schijndel. Inmiddels
liggen er in zo’n 20 gemeenten in Nederland en België
fototegels. Platform Langstraat, dat zich onder andere richt
op het zichtbaar maken van cultuurhistorie in de regio,
heeft de tegels financieel mede mogelijk gemaakt.
QR-codes op tegels
De tegels zijn voorzien van QR-codes. Wie de code met zijn
smartphone scant komt terecht op de website van de
heemkundekring. Daar staan extra foto’s.

Fototegel in het centrum

Bekendmakingen Burgemeester en Wethouders
VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2022

Zitting v an het centraal s tem bureau inzake bes lis s ing geldigheid ingelev erde kandidatenlijs ten en num m ering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 14, 15 en 16
maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente maakt, ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit
bureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur, in Commissiekamer 1
op het gemeentehuis in een openbare zitting zal beslissen over:
•
•
•
•

de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een
politieke groepering;
de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

of 16 maart 2022 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen
stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
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A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
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3.

4.
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Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Dongen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente op 14, 15

De sociale gevolgen van deze coronacrisis zijn groot.
Mensen, jong en oud, voelen zich eenzaam. Veel
activiteiten gaan niet door en daardoor kunnen
mensen elkaar niet ontmoeten. Een klein gebaar kan
al verschil maken voor mensen die eenzaam zijn. Stuur
bijvoorbeeld een kaartje, pleeg een belletje, stuur een
appje of breng een bezoek. Tip hem/haar Eagle
Shelter. Dit is een gratis plek in Dongen voor
ontmoeten, verbinden en ontvangen. Op deze locatie
worden de coronaregels nageleefd. Meer tips lees
je op de website van Een Tegen Eenzaamheid:
www.eentegeneenzaamheid.nl.

Route en folder
De tegels in het centrum van Dongen zijn los van elkaar te
bekijken, maar kunnen ook in de vorm van een korte dorpswandeling (2,5 km) worden bezocht. Daartoe is een folder
gemaakt, voorzien van plattegrond en route. De folder is te
downloaden op www.dongen.nl en gratis af te halen bij de
receptie in het gemeentehuis en bij Theek5 in De Cammeleur.

Samenwerking heemkundekring
Voor de realisatie van de tegels is samenwerking gezocht
met Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen. Ranko
Hamelink heeft namens de heemkundekring meegedacht
over de locaties, zocht foto’s in archieven en leverde teksten
aan. De tegel op het Oranjeplein (nr. 9) is één van zijn
favorieten: “Heel subtiel vind je hier herinneringen aan de
bevrijding. Op de stoepranden zijn de bandensporen van
militaire voertuigen nog te zien. Dat is het mooie aan de
tegels: je wordt op dingen gewezen waar je normaal
gesproken over heen zou stappen.”

n

Een tegen
eenzaamheid

Bij het team Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos
formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht
te mogen stemmen.
Het verzoek (mondeling en schriftelijk) moet uiterlijk op vrijdag
11 maart 2022 om 17.00 uur, door de kiezer worden ingediend bij
de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 31
januari 2022 als kiezer is geregistreerd.
Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te
treden, moet op maandag 31 januari 2022 als kiezer zijn geregistreerd.
Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of
zelf aan de stemming deel te nemen.

B.

MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

1.

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als

5.
6.

kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de
stempas en laat de kaart door de gemachtigde mede
ondertekenen.
De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette,
stempas aan de gemachtigde over.
Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs
aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde
aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas,
kan tot en met de dag van de stemming.
Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan,
tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de
volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door het team Burgerzaken,
Hoge Ham 62.

Voor vervolg zie pagina 4

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

Locatie

Omschrijving

Datum

Vierbundersweg 11
Molensteeg 40
Weide 24
Windmolenweg 4
Hoefweg 4
Hoge Ham 149

Uitbreiding R&D ECCO.
Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van een dakkapel
Wijziging melding brandveilig gebruik
Kappen van 6 populieren
Plaatsen van een stalen bouwsteiger
vanaf 11-1-2022 t/m 4-2-2022
Doorbraak draagmuur
Aanvraag kansspelautomaat De Viersprong
Bouwen van een woning met berging
Praat met Mijn Collecte aanvraag
januari 2022
Plaatsen van een stalen bouwsteiger
vanaf 11-1-2022 t/m 4-2-2022
Vervangen van kozijnen
Verwijderen van asbest
Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen dakkapel aan voorzijde
Uitbreiden van de woning
Plaatsen van een container
10-1-2022 tot 14-1-2021
Wijzigen van de gevels
Kappen van een es
Kappen van 6 populieren
Plaatsen van een kraan op 20-1-2022

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 december 2021
ontvangst aanvraag op 22 december 2021
ontvangst aanvraag op 10 november 2021
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 26 november 2021
ontvangst aanvraag op 28 december 2021
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 5 januari 2022

2021-010816
2021-020139
2021-020140
2021-018575
2021-020171
2022-000137

ontvangst aanvraag op 31 december 2021
ontvangst aanvraag op 31 december 2021

2021-020340
2021-020342

ontvangst aanvraag op 3 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 5 januari 2022

2022-000103
2021-020164

ontvangst aanvraag op 4 januari 2022

2022-000137

Procureurweg 26
diverse straten
Hoge Ham 149
Min. Aalberselaan 20
Rijnstraat 25
de Ruyterstraat 12
Weide 24
Kardinaal van Rossumstraat 72
Roerdomphof 12
Hoge Ham 159
Julianalaan 35
Hoefweg 4
Ruysdaelstraat 33

Zaaknummer

ontvangst aanvraag op 2 januari 2022
2022-000029
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 3 januari 2022
2022-000073
ontvangst aanvraag op 28 december 2021
2021-020202
termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 4 januari 2022 2021-020140
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 29 December 2021
2021-019824
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 29 december 2021 2021-020245
ontvangst aanvraag op 5 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 6 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 6 januari 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 3 januari 2022

2022-000262
2021-019751
2021-020171
2022-000055

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.

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

Vervolg van pagina 3

gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Dongen Breedstraat 35” ter
inzage wordt gelegd.

BESCHIKKING INTREKKEN
OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE n
MILIEUTOETS (Wabo)

Aanleiding
Op het adres Breedstraat 35 in Dongen wordt een varkenshouderij
geëxploiteerd. Er is voor het bedrijf op 25 oktober 2013 een veranderingsvergunning verleend voor het houden van 2.747 vleesvarkens, 2
paarden, 2 paarden in opfok, 2 pony’s en hobbydieren (8 geiten, 5
voedsters en 20 kippen).

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vergunning in te trekken voor:
Adres
Omschrijving project
Hoefweg 4
intrekken Omgevingsvergunningen beperkte
te Dongen
milieutoets, vanwege beëindigen veehouderij
gemengde
door deelname aan Actieplan Ammoniak en
veehouderij
Veehouderij (omwb zaaknr.2021-054885) .

De exploitant is voornemens om de varkenstak van het bedrijf te
saneren. Daarom is besloten om mee te doen aan de subsidieregeling
sanering varkenshouderijen (SRV-regeling). In de beoogde situatie
blijven de paarden, paarden in opfok, pony’s en hobbydieren aanwezig. Ook zal initiatiefnemer het bestaande akkerbouwbedrijf en
boomteeltbedrijf voortzetten in de beoogde situatie.

n
n
n

De beschikking met bijbehorende stukken zijn tot en met 22 februari
2022 in te zien via de gemeente Dongen. De beschikking is op 10
januari 2022 verzonden naar de aanvrager.
Beroepsmogelijkheid
Tegen dit besluit bestaat, gedurende 6 weken na de dag van verzending van het besluit, de mogelijkheid voor belanghebbenden om
schriftelijke bezwaren in te dienen. Deze dient te worden gezonden
aan Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste het volgende bevatten: naam en adres indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
van het bezwaar.
Het besluit treedt in werking de dag na toezending van het besluit.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Daarom
kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, gedurende genoemde
periode, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige
voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening
dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

n
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Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dongen
Breedstraat 35
Burgemeester en wethouders van Dongen geven te kennen dat het

Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met de heer E.M. Sangster van het team Omgevingsbeleid,
telefoonnummer: 14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nlwat de
reden is voor het maken van de afspraak.

n

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.

Marisstraat 15
Kanaalstraat 4

Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend,
wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Om in aanmerking te komen voor de SRV-regeling dient de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ te worden verwijderd. Doordat
initiatiefnemer in de beoogde situatie geen dieren meer bedrijfsmatig
zal gaan houden, kan de functieaanduiding: ‘intensieve veehouderij’
verwijderd worden van de planlocatie.
Om dit te realiseren is er een herziening van het bestemmingsplan
opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken
ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is betrokken bij de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende
stukken vanaf vrijdag 14 januari 2022 tot en met donderdag 24 februari 2022 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 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met
IMRO-nummer NL.IMR0.0766.BP2022000081-VG01.
Rechtsmiddelen
Van zaterdag 15 januari 2022 tot en met vrijdag 25 februari 2022 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
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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

Hartevelt, J.

14-05-1974

Zaaknummer

2021-001408

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.
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
Pasieczny, K.
Gniot, K.
Nowacki, M.K.
Hirsi Khalinle, M.
Kolator, M.
Schellekens, J.P.W.
Zieliński, M.M.
Iusco, G.
Ursu, D.
Florea, A.
Burciu, O.
Pascariu, I.
Răducu, M.A.
Kurnaz, Y.
Ghazala, M.
Van Abeelen, B.B.J.M.
Piórkowski, R.

Geboortedatum
27-02-1991
09-01-1989
25-05-1998
26-02-1999
06-11-1985
30-08-1960
12-02-1991
22-08-1992
15-01-1976
25-08-1972
02-02-1983
20-08-1984
20-02-1990
11-05-2000
01-03-1987
30-09-1984
11-09-1979

Zaaknummer
2021-014616
2021-002773
2021-014736
2021-014809
2021-015014
2021-017153
2021-017478
2021-017872
2021-017874
2021-017875
2021-017878
2021-017880
2021-018151
2021-019479
2021-019734
2021-019163
2021-018156

Een 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 Burgerzaken hiervan, onder vermelding van het
zaaknummer, op de hoogte te stellen.
Het team Burgerzaken is telefonisch bereikbaar op 140162.
U kunt het team Burgerzaken ook bereiken via het mailadres burgerzaken@dongen.nl of persoonlijk langskomen, dit nadat u een
afspraak heeft gemaakt.
Als team Burgerzaken van de gemeente Dongen geen nadere adresinformatie ontvangt binnen 14 dagen na dagtekening publicatie dan
zal worden overgegaan tot definitieve opname van gegevens over
het vertrek naar een onbekend land.

Dongen, 13 januari 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

