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Tijdelijke afsluiting Oude Baan

Dongen heeft
weer een paddenoversteekplaats
Vanaf v rijdag 25 februari is de Oude Baan
voor ongeveer 2 m aanden afges loten tuss en
huisnum m er 96 en het toegangs pad naar de
kanovijver. Door deze m aatregel kunnen padden
hier v eilig ov ersteken. Naar verw achting duurt
de afsluiting tot eind april / begin m ei.
Elk jaar trekken dagelijks honderden padden vanuit
het trimbos naar de kanovijver om te paren en eitjes
af te zetten. Daarvoor moeten ze de Oude Baan
oversteken. Als het donker wordt, blijven ze graag
op het warme wegdek zitten. Met als gevolg dat ze
worden doodgereden.
Afsluiting
De afsluiting geldt voor gemotoriseerd verkeer.
Voetgangers, fietsers en brommers ondervinden geen
hinder. De hulpdiensten zijn ingelicht over de
afsluiting en hebben een sleutel voor het opheffen
van een paal, zodat zij buurtbewoners kunnen
bereiken. Op de Oude Baan worden speciale
verkeersborden geplaatst om de paddentrek en
de afsluiting aan te kondigen.
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Toch nog carnaval in
Peeënrijk!
Het zal anders zijn dan in andere jaren. Helaas moeten we het doen zonder de traditie van grote
optocht, kinderoptocht en lampkesoptocht. Maar toch, er is óók goed nieuws: de komende dagen
wordt er uitbundig carnaval gevierd in ons onvolprezen Peeënrijk!
Ondanks de korte periode van voorbereiding, zijn stichting
De Peeënstekers, Horeca Dongen en andere organisatoren
er in geslaagd om een aantrekkelijk en gevarieerd
carnavalsprogramma in elkaar te steken. Een programma
ook dat prima past binnen de laatste coronaregels zoals
die onlangs door het kabinet bekend zijn gemaakt.
Programma Prins Andreo LX
Daar waar mogelijk, gaat Prins Andreo LX met adjudant
Han en de hofhouding voorop in de leut. Zo wordt
aanstaande vrijdagavond geheel volgens traditie de
carnavalsmarathon afgetrapt met de Lintjesregen. Ditmaal
bij café-zaal ’t Karrewiel. Ook de ceremoniële sleuteloverdracht van de burgemeester aan de Prins (zaterdag bij het
gemeentehuis) en de symbolische verbranding van Manneke
Pee (dinsdagavond op het Wilhelminaplein) zijn - conform
goed gebruik - in het programma opgenomen. Natuurlijk
brengt de Prins met zijn gevolg ook tal van bezoeken aan
de feestende kroegen in Dongen en Dongen-Vaart. Kijk
voor meer informatie op www.peeenstekers.nl
Programma Horeca Dongen
De Stapperij, ’t Karrewiel, d’Ouwe Sok, Den Hamse Bok,
Janssen & Janssen, ’t Vaartje, ‘t Karrewiel, De Kolkende
Kèker (Cammeleur), De Gouden Leeuw, De Viersprong en
de Malle Sander (Salamander) hebben met veel daadkracht
en flexibiliteit hun beste beentje voorgezet om Carnaval
2022 zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de Peeën en
Peejerinnen. Bijna alle kroegen hebben hun programma
per dag duidelijk samengevat op een digitale poster. Deze
kun je per kroeg vinden op de eigen website en op social
media, zoals Facebook en Instagram.

Bijzonderheden toegang
Vanaf morgen (vrijdag 25 februari) gaan alle Coronaversoepelingen in en kunnen alle kroegen tijdens carnaval
in het Peeënrijk worden bezocht zónder dat er bij de entree
een coronavaccinatie- of testbewijs nodig is. Alle Dongense
horecazaken hanteren een maximaal aantal bezoekers van
500, om te voorkomen dat er gecheckt moet worden op een
coronatoegangsbewijs. Heeft een aantal kroegen ervoor
gekozen om in de avonduren te werken met kaartverkoop.
Check de website en social media!
Hou het veilig!
Burgemeester Marina Starmans is opgetogen dat carnaval
2022 toch nog in deze vorm en omvang door kan gaan.
,,Nergens kun je beter carnavallen dan in ons Peeënrijk, dus
blijf lekker hier. Peeën en Peejerinnen, veel plezier en hou
het veilig!’’.

Nieuw:
Slenterroute
Zaterdagmiddag krijgen de kroegen bezoek van deelnemers aan de Slentertocht. Dit nieuwe initiatief combineert een wandelroute (4 km) door het centrum van
Dongen met lokale ‘highlights’ en carnavaleske elementen. Kijk op Facebook, Instagram (@slentertocht) of
www.peestampij.nl voor meer info. Na aanmelding
(gratis) ontvang je een start-locatie, route en stempelkaart.

WOZ-waarde
eind februari
bekend

Alle informatie over verkiezingen: www.dongenkiest.nl

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022

Alle huis eigenaren en bedrijv en ontv angen eind
februari de jaarlijkse aans lag m et gem eentelijkeen Waters chapsbelasting(en). Hierop s taat ook de
nieuw e WOZ-w aarde van onroerende zaken, zoals
w oningen en bedrijfs panden. De WOZ-w aarde
v oor 2022 is gebas eerd op de w aarde v an de w oning op 1 januari 2021. U ontvangt deze aanslag
v an Belastingsam enw erking Wes t-Brabant.
Sterke stijging WOZ-waarden
De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen
hierop wordt gebaseerd. De WOZ-waarde wordt
gebruikt voor diverse belastingen en heffingen zoals
de onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting,
het eigenwoningforfait, de inkomstenbelasting en de
erf- en schenkbelasting. Doordat de huizenprijzen
afgelopen jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de
WOZ-waarde gestegen. Dit betekent overigens niet
automatisch dat men hierdoor daadwerkelijk meer
belasting betaalt. Een hogere WOZ-waarde kan
daarentegen wel leiden tot verlaging van de
hypotheekrente. Neem daarvoor contact op met uw
hypotheekverstrekker. Ook kan het zijn dat een hogere
WOZ-waarde op het aanslagbiljet staat doordat uw
objectkenmerken zijn veranderd. Objectkenmerken zijn
bijvoorbeeld het type van de woning, de grootte, de
inhoud, ligging, onderhoud van de woning.
Uw WOZ-waarde te hoog?
Vindt u uw WOZ-waarde te hoog? Neem dan
rechtstreeks contact op met Belastingsamenwerking
West-Brabant. Door te bellen met de taxateur is
bezwaar indienen vaak helemaal niet meer nodig. U
regelt eenvoudig een terugbelverzoek met de taxateur
via www.bwbrabant.nl. De BWB-taxateurs staan u
graag te woord. Als het nodig is wordt de waarde
aangepast. Dat bespaart veel tijd en voorkomt
onnodige kosten.

Fotocredits: #elkestemtelt
Op 14, 15 en 16 m aart kunt u s tem m en voor een
nieuw e gem eenteraad. Bij de gem eenteraads verkiezingen kies t u de leden van de gem eenteraad in
uw gem eente. De gem eenteraad beslis t over plannen
en regels in de gem eente. Bijv oorbeeld over afv al,
verkeer en woningbouw. De kandidaten m et de meeste
s tem m en kom en als raads lid in de gem eenteraad.
Wanneer en waar stemmen
Op woensdag 16 maart is de verkiezingsdag. Dan zijn alle
stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur. Op 14 en 15
maart zijn twee stembureaus vervroegd geopend
(gemeentehuis en V.V. Dongen). Deze twee stembureaus
zijn dan geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Dongen
•
Gemeentehuis, Hoge Ham 62 (ook geopend op 14 en
15 maart)
•
Basisschool De Vlinderboom, Hortensiastraat 2
•
Sporthal De Salamander, Belgiëlaan 2 (in plaats van
Mijzo Dongepark/De Volckaert)
•
Basisschool St. Jan, Kastanjestraat 26 (in de naastgelegen gymzaal)

Stembureauleden en tellers gezocht
Voor de gem eenteraadsv erkiezingen zijn w e op
zoek naar enkele enthous ias te stem bureauleden en
tellers. Als stem bureaulid bent u m et uw team
v erantw oordelijk v oor een goed v erloop v an het
s tem proces . Bent u op 14, 15 en 16 m aart de gehele
dag bes chikbaar en w ilt u van dichtbij m eem aken
hoe de v erkiezingen in zijn w erk gaan? Meld u
dan nu aan! Ook w anneer u niet alle dagen
bes chikbaar bent nodigen w e u v an harte uit
zich aan te m elden.
Werkzaamheden
Elk stembureau bestaat uit een team van 5 stembureauleden
waarvan één persoon de voorzitter is. De stembureauleden
controleren de stempas van de kiezer, overhandigen het
stembiljet en tellen na afloop de stemmen. De voorzitter
ziet er daarnaast op toe dat de orde in het stemlokaal
wordt gehandhaafd, coördineert het algehele proces en
maakt het proces-verbaal na het tellen van de stemmen op.
Op 14, 15 en 16 maart zijn de stembureaus geopend van
7.30 tot 21.00 uur. Het tellen van de stemmen gebeurt op
woensdag 16 maart na 21.00 uur, met ondersteuning van de
stemmentellers.

De voorzitter brengt na afloop van het telproces het procesverbaal naar het gemeentehuis.
Functie-eisen
- U beschikt minimaal over een opleiding op mbo-niveau
- U bent minimaal 18 jaar op de dag van de verkiezingen,
tellers zijn minimaal 16 jaar op de dag van de verkiezingen
- U bent stressbestendig, representatief, enthousiast en
behulpzaam
- U bent bereid om de e-learning te volgen en legt deze
succesvol af
- U spreekt vloeiend Nederlands maar hoeft niet de Nederlandse nationaliteit te hebben
- U heeft op de verkiezingsdag geen klachten
Vergoeding
De bruto-vergoeding op 16 maart bedraagt voor
stembureauvoorzitters € 175,00, voor stembureauleden
€ 150,00. De vergoeding voor tellers bedraagt € 30,00.
Op 15 en 16 maart wordt de vergoeding naar ratio
berekend. Voor consumpties en de lunch wordt gezorgd.
Uiteraard voorzien wij ook in beschermende middelen
zoals mondkapjes en handschoenen.

•
•
•
•

Basisschool Achterberg, Sint Josephstraat 62 (in de
naastgelegen Kelly van Zon-gymzaal)
V.V. Dongen, Procureurweg 2 (ook geopend op 14 en
15 maart)
Gymzaal Otterdonk, Otterdonk 3
Europlus, Dunantstraat 28

Dongen-Vaart
•
Sportzaal De Gaasjes, Vaartweg 119
‘s Gravenmoer
•
Dorpshuis De Geubel, Hoofdstraat 4
Verkiezingskrant en dongenkiest.nl
Alle informatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen in
Dongen leest u op www.dongenkiest.nl. Hier vindt u
bijvoorbeeld de partijen waarop u kunt stemmen, leest u
de standpunten van de partijen en leest u praktische
informatie rondom het uitbrengen van uw stem. Op
donderdag 3 maart ontvangt u de verkiezingskrant met
onder andere een standpuntenvergelijker waarmee u de
standpunten per partij met elkaar kunt vergelijken.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met 4 maart 2022 door te
mailen naar burgerzaken@dongen.nl. De uitnodiging voor
het volgen van de e-learning ontvangt u per mail, enige
tijd voor de dag van de verkiezingen. Voor meer informatie
over de vacature kunt u contact opnemen met Fred van der
Weijde, projectleider Verkiezingen via 14 0162. U kunt ook
een mail sturen naar burgerzaken@dongen.nl.

Landelijke Opschoondag
zaterdag 19 maart 2022
Kom ook in actie en help m ee door zw erfafval op te
ruim en op zaterdag 19 m aart tijdens de Landelijke
Ops choondag

De gemeente Dongen faciliteert alle aangemelde
vrijwilligers bij deelname aan deze opschoondag. Denk
bijvoorbeeld aan het verstrekken van de juiste opschoonmaterialen. Zo kan iedereen zorgeloos aan de slag!

Opschoonacties tijdens de Landelijke Opschoondag
Gemeente Dongen wil samen met zo veel mogelijk
inwoners, de straat op gaan om de buurt zwerfafvalvrij
te maken! Het levert een schone en opgeruimde buurt op.
Dat willen we toch allemaal?

Dubbele beloning met de AfvalBingo
Meld je je aan als groep of vereniging? Dan doe je
automatisch mee met de AfvalBingo! Naast een schone
buurt maakt iedereen nog kans op mooie prijzen.

Wie kan er mee doen aan de Landelijke Opschoondag?
Iedereen die een steentje bij wil dragen kan tijdens deze
Opschoondag in actie komen. Wil jij ook in helpen en een
steentje bijdragen aan een zwerfafvalvrije buurt? Fijn en
goed dat je wilt helpen! Je kan jezelf, je gezin, school/klas,
(sport)vereniging of bedrijf aanmelden via www.dongen.nl

Zwerfafval opruimen & corona
Uiteraard staat jouw gezondheid en die van anderen
voorop. Ga je zwerfafval rapen? Dan vragen we je de
veiligheidsadviezen van het RIVM op te volgen om verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bekijk voor
de laatste maatregelen de website van het RIVM.

Zwerf-AfvalPakkers gezocht
Zwerfafval staat in de top 3 ergernissen van de gemiddelde Nederlander. Een deel van hen onderneemt zelf
actie om zwerfafval te verminderen. De gemeente
Dongen wil haar inwoners de kans geven dit ook te
doen, door ZAP’per te worden. ‘ZAP’per’ is de afkorting
voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAP’pers zijn inwoners van de
gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijv. terwijl
ze een wandeling maken, de hond uitlaten, etc.
Aanmelden
Wil jij je inzetten tegen zwerfafval? Dat kan! Meld je
aan als Zwerf-Afval-Pakker. Meer info vind je op
www.dongen.nl/afval/zappers.
Voor meer informatie kun je kijken op:
www.dongen.nl/afval/zappers

Klankbordgroep
Afval: doe je mee?
Alle inw oners van de gem eente Dongen hebben
m et afval te m aken. Het is een onderw erp w aar
iedereen ideeën over heeft. Mis schien is er w el
een betere locatie v oor een glas bak? Of heb je
een inspirerend idee ov er afval s cheiden? Ook
horen w e graag hoe de nieuw e afv alinzam eling
w erkt voor de v ers chillende gezinss am enstellingen. Hoe ervaren kleine en grote gezinnen dit?
Alleenstaanden? Gezinnen m et (v eel) huisdieren?
Daarom w il de gem eente een klankbordgroep
s am enstellen w aarin inw oners in 2022
m eedenken over de afv alinzam eling in Dongen.

Zwerf-Afval-Pakker in het zonnetje!
Waarom ben jij gaan ZAPpen en sinds wanneer ben je aan
de slag?
“Ik ben gaan zappen omdat ik me ergerde aan al het
zwerfvuil op straat. Ik kwam er elke dag langs en het
bleef maar liggen. Dus waarom niet zelf aan de slag.
Ik zag een oproep in het Dongens weekblad en kreeg
een grijper en vuilniszakken.”
Hoe vaak en waar ga jij aan de slag?
“Ik probeer de wijk een beetje bij te houden, plus de
bushalte en het gebied van de Volkaert. Soms ga ik er met
de fiets op uit, twee fietstassen met plastic zakken, blikjes
rapen in het buitengebied. Ik ga wanneer het mij uitkomt
en haal met gemak drie volle vuilniszakken per week op.
Ze zijn zo vol!”

Ideeën en ervaringen uitwisselen
Na de aanmeldperiode hopen we een gevarieerde
groep inwoners gevonden te hebben die in een
digitale omgeving via samen.dongen.nl in een
besloten groep ervaringen met ons delen, reacties
geven op stellingen en ideeën vanuit de gemeente
en op een makkelijke manier contact met elkaar
onderhouden over afval.
Wat is de klankbordgroep niet?
De klankbordgroep is niet bedoeld om individuele
situaties te melden. Denk aan een niet geleegde
container van iemand of de wens voor een kroonring
in een straat. Hiervoor kun je een melding maken in Fixi.
Aanmelden
Als je jezelf wilt aanmelden kun je een mail sturen
naar afval@dongen.nl. Geef in je mail aan wie je bent,
je leeftijd, je gezinssituatie en op welke manier je
gebruik maakt van de afvalinzameling in Dongen.

Wat is jouw leukste vondst?
“Laatst vond ik een doos met zes kerstballen, nog in de
verpakking!”
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.
Anjo Willemse is al een hele tijd ZAP’per! Foto: Pix4Profs
Samen houden we Dongen schoon!
In de gemeente Dongen zijn verschillende Zwerf-AfvalPakkers (ZAP’pers) actief. Deze ZAP’pers gaan vrijwillig op
pad om zwerfafval op te ruimen. Mede dankzij de ZAP’pers
houden we onze gemeente schoon! In deze rubriek maakt
u kennis met onze ZAP’pers! Wie zijn ze, wat doen ze en
waar kunt u ze vinden…
Deze week stellen we graag Zwerf-Afval-Pakker Anjo
Willemse aan u voor. Anjo komt altijd met ontzettend
tevreden gevoel thuis na haar opschoonrondje. We hebben
een drietal vragen gesteld aan deze trouwe ZAP’er.

Alle informatie over uw afvalinzameling vindt u in
de Afvalwijzer. Denk aan informatie over uw ophaaldagen, afvalscheiding en de milieustraat. U kunt ook
kiezen om meldingen te ontvangen als u een container
buiten moet zetten. Of als er veranderingen zijn in het
ophaalschema door bijvoorbeeld feestdagen of
weersomstandigheden.
•
•

U vindt de app in alle app-stores, zoek op
"Afvalwijzer" of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.
Heeft u geen smartphone of computer met
internetverbinding? Bel dan naar de gemeente
via 14 0162. De medewerkers printen uw
persoonlijke Afvalwijzer voor u uit. Deze krijgt
u per post toegestuurd.

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
Hoofdstraat 91
Kanaalstraat 43
Lange Veertel 61
Eindsestraat 38
Vierbundersweg 11
Mgr. Schaepmanlaan 21

Planetenstraat 22
Narcisstraat 12
Belgiëlaan 2A
Planetenstraat 22
Haagwinde 4
Jagersveld 63
Alexanderstraat 2
achter Hoge Ham 25
Windmolenweg 4
nabij Belgielaan 2
Doelstraat 9A
Heuvel 15 NU01
Eindsestraat 137
Minister Goselinglaan 1 A
Lage Ham 164B,164C en 164D
Hof 99
de Zool 15
Hoge Ham 30
Heuvelstraat 1
Procureurweg 26
Tramstraat 40A
Roeloff van Dalemstraat 72
Windmolenweg 4
Lage Ham 121
Prins Bernhardstraat 19
Haagwinde 11
Klein Dongenseweg 75
Molendijk 24
Zuringweide 1
Lage Ham 121
Sint Josephstraat 15
Vierbundersweg 11
Vaartweg 42, 's Gravenmoer
diverse straten door Dongen
Veld 8
Julianastraat 134A

Omschrijving
Datum
Zaaknummer
Vergunningaanvraag 2 kansbesluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 februari 2022
2021-018583
spelautomaten 2022
aanvraag kansspelautomaat
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 februari 2022
2021-020342
Aanvraag pre-mantelzorgwoning
ontvangst aanvraag op 10 februari 2022
2022-002387
ontheffing op bestemmingsplan
ontvangst aanvraag op 10 februari 2022
2022-002386
starten pedicure praktijk
Milieuneutrale melding Beproevingen
ontvangst aanvraag op 15 februari 2022
2022-002632
Het verbreden van het terras aan de
ontvangst aanvraag op 5 februari 2022
2022-002108
zijkant van het huis en aanbrengen
van een hekwerk
Legaliseren verbouwing en plaatsen
ontvangst aanvraag op 7 februari 2022
2022-002114
dakkapel
aanvraag vergroten van de oprit
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 februari 2022
2022-001734
vergunningaanvraag 2 speelautomaten besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 februari 2022
2021-019367
voor 1 jaar
Legaliseren verbouwing en plaatsen
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 16 februari 2022
2022-002114
dakkapel
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde ontvangst aanvraag op 14 februari 2022
2022-002547
het plaatsen van een container vanaf
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 10 februari 2022
2022-002377
15-2-2022 tot 1-3-2022
Wijzigen gevel
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 februari 2022
2022-001806
aanleggen van een inrit
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 februari 2022
2021-018280
Tuinmarkt 6 t/m 9 april 2022
ontvangst aanvraag op 9 februari 2022
2022-002319
Plaatsen container - 11-03-2022 tm 14-03-2022 ontvangst melding. Ontvangstdatum: 14 februari 2022
2022-002487
het bouwen van een woning
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 februari 2022
2021-017190
verwijderen van asbest
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 9 februari 2022
2022-002291
bouwen van een sprinkler- en
ontvangst aanvraag op 11 februari 2022
2022-002439
afvalwater buffer tank
VV-dongen - wijziging drank en
ontvangst aanvraag op 14 februari 2022
2022-002458
horecavergunning
bouwen van fitness ruimtebesluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 Februari 2022
2021-016221
dagbesteding-werkplaats
Aanbouw aan de voorzijde
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 februari 2022
2022-001462
Uitbreiden bedrijfsruimte en gevel bekleding besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 februari 2022
2022-001560
tijdelijk afsluiting halve weg i.v.m.
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 10 februari 2022
2022-002369
uitnemen winkelruit. (28-2-2022)
uitbreiding historische buitentrap
ontvangst aanvraag op 17 februari 2022
2022-002813
het bouwen van een vrijstaande
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 18 februari 2022
2022-000103
woning met berging
Plaatsen van verhuiswagen in
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 8 Februari 2022
2022-002240
2 parkeervakken 17-3-2022
aanvraag vergroten van de inrit geweigerd besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 februari 2022
2022-001770
Lidl Dongen - Aanvraag vergunning Tuinmarkt ontvangst aanvraag op 10 januari 2022
2022-002130
plaatsen van een rookkanaal
ontvangst aanvraag op 7 februari 2022
2022-002140
verbouwen en uitbreiden van de woning ontvangst aanvraag op 8 februari 2022
2022-002147
Hulpmiddelen- en fietsenstalling
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 februari 2022
2022-001194
verwijderen van asbesthoudende
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 6 februari 2022
2022-002031
golfplaten van garage
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 februari 2022
2021-016908
ontvangst aanvraag op 16 februari 2022
2022-002741
plaatsen van een rookkanaal vergunning vrij besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 februari 2022
2022-002140
plaatsen van een kap op de schuur
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 februari 2022
2022-000818
Milieuneutrale melding Beproevingen
ontvangst aanvraag op 4 februari 2022
2022-002026
bouwen van een bijgebouw
ontvangst aanvraag op 4 februari 2022
2022-002011
Aanvraag Truck Tour Tilburg 10 april 2022 besluit op aanvraag. Besluitdatum: 9 februari 2022
2021-019053
Plaatsen van een container 8 t/m 22-3-2022 ontvangst melding. Ontvangstdatum: 15 Februari 2022
2022-002611
Slopen showroom
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 24 januari 2022
2022-001283

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.

n
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BEKENDMAKING WIJZIGING
WELSTANDSNOTA GEMEENTE DONGEN

Het college van burgemeester en wethouders van Dongen maakt
bekend dat de gemeenteraad op 3 februari 2022 een wijziging van de
Welstandsnota gemeente Dongen heeft vastgesteld.
Aanleiding
De gemeente Dongen is van mening dat door diverse ontwikkelingen
de huidige Welstandsnota moet worden herzien en dan met name
door:
- De wet- en beleidswijzigingen op rijksniveau;
- Het verminderen van regeldruk voor inwoners;
- Het eenvoudiger maken van duurzaamheidsmaatregelen.
Wijziging Welstandsnota
De Welstandsnota is op de volgende punten gewijzigd:
- De welstandstoets wordt afgeschaft voor het gehele grondgebied
van de gemeente Dongen voor 5 algemene bouwwerken, mits aan
een aantal voorwaarden wordt voldaan;
- Er worden 3 deelgebieden ingevoerd met een gebiedsbeschrijving
waarbij de welstandsvrije mogelijkheden worden aangegeven.
Hiervan worden nog te ontwikkelen uitbreidingslocaties uitgezonderd.
Geen bezwaar en/of beroep
Een welstandsnota is een bundeling van beleidsregels in de zin van
artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inwerkingtreding
De vastgestelde wijzigingen van de Welstandsnota treden op de dag
na deze publicatie in werking.
Vindplaats
De stukken zijn terug te vinden via www.overheid.nl (ga dan direct
naar lokale wet- en regelgeving).
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WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT

Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen
voor:
Adres
Omschrijving project
Vaartweg ,
omgevingsvergunning, aspect milieu, voor
15 Dongen
realisatie emissie-arme vloeren en toename
Melkveehouderij
aantal dieren (olo nr.6296553;
Den Boer.
omwb zaaknr.2021-040946).
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn
met ingang van vrijdag 25 februari tot en met donderdag 7 april 2022
in te zien via de gemeente Dongen.
Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000

AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via:
info@omwb.nl.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belang-hebbende is.
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ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

Maatwerkvoorschriften Besluit Lozen Buiten Inrichtingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de
volgende locatie, naar aanleiding van een melding Besluit Lozen
Buiten Inrichtingen (melding ingekomen d.d.10-02-2022), maatwerkvoorschriften zijn gesteld:
Adres
Om s chrijving project Datum
Leeuweriklaan 8
Maatwerkvoorschriften: verzending
Dongen, uitvoerder C-Infra.
voorwaarden lozen
21 februari
2022
grondwater.
(olo
nr.6727859;
omwb
zaaknr.2022009315)
De beschikking is gedurende zes weken na de publicatiedatum in te
zien via de gemeente Dongen.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot het einde van de inzagetermijn bezwaar maken tegen de
beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat
tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de
reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van
B & W van de betreffende gemeente.
De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in
werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een
voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift
van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de de
Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda.
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WET RUIMTELIJKE ORDENING

Ontw erpbes tem m ings plan Sint Jos ephs traat 39 – 53, partiële
herziening, gem eente Dongen
Voor de herontwikkeling van de locatie aan de Sint Josephstraat 3953 is begin 2021 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt grondgebonden woningen mogelijk en de herontwikkeling van het rijksmonument en het beeldbepalende gebouw (oude
JAL-complex) in de vorm van woningen mogelijk.
De partiële herziening ziet toe op het verlagen van de bouwhoogte
van een deel van het beeldbepalende gebouw (oude JAL-complex).
De bouwhoogte komt daarmee in lijn met de feitelijke situatie.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbestemmingsplan partiële herziening, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken vanaf vrijdag 25 februari 2022
tot en met donderdag 7 april 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en
Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te
Dongen. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te
maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan
een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de
behandelend medewerker.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen via
www.dongen.nl / Bestemmingsplannen / Sint Josephstraat 39 – 53 partiële herziening of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer
NL.IMRO.0766.BPH202200087-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 reacties worden door de gemeente betrokken bij de opstelling van
het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 2 juni 2022 over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Informatie
Voor 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.
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VERKEER

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren aan de Prins
Hendrikstraat (zaak 2022-001158) en een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Kapucijnenstraat (zaak 2021015194) te verplaatsen in de gemeente Dongen. Het verkeersbesluit is
6 weken vanaf 24 februari 2022 op te vragen bij het gemeentehuis te
Dongen via 140162..
Bent u het niet eens met dit verkeersbesluit dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift onder vermelding van het zaaknummer indienen via info@dongen.nl. Reageert u liever per brief, dan kunt u deze
per post toesturen aan de gemeente Dongen. Het adres hiervoor is
Hoge Ham 62, 5104JJ Dongen.
Dongen, 24 februari 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

