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Textiel?
Lever het in!
Op diverse locaties in de gemeente Dongen staan
containers voor de inzameling van textiel. Daarnaast
heeft kledinginzameling Nederland een vergunning
om een aantal keer per jaar huis-aan-huis textiel in
te zamelen. Bekijk in de Afvalwijzer App de locaties
van de containers.
Wat wel?
• Kleding
• Schoenen
• Huishoudtextiel (lakens, handdoeken,
dekbedovertrek, gordijnen)
• Accessoires (tassen, riemen, hoeden)
Wat niet?
• Ernstig vervuilde of natte kleding en schoenen.
• Tapijt
• Vloerbedekking
• Kussens
• Dekbedden
• Matrassen
Waarom textiel inleveren?
Hergebruik van textiel spaart het milieu! We hoeven
minder restafval te verbranden en er worden minder
dure grondstoffen gebruikt voor nieuwe productie.
Geen restafval in textiel containers
Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat de textiel
containers worden gebruikt voor het dumpen van
overig huisafval (restafval, plastic, groenafval).
Wanneer dit toch gebeurd is kleding vaak niet meer
te gebruiken voor nieuwe productie.

Extra controle goed
aanbieden gft-afval
De gemeente Dongen gaat de komende maanden extra controleren op het goed aanbieden van
groente-, fruit-, en tuinafval (gft). Gft-containers mogen alleen groente- fruit- en tuinafval
bevatten, los of in biologisch afbreekbare gft-zakken. Helaas zit er nog te vaak restafval, PMD
of plastic zakken in de gft-containers.
Verwerker controleert strenger
We hebben te maken met strengere controles vanuit de
afvalverwerker. De afvalverwerker heeft in de eerste vier
weken van dit jaar al vier gft-vrachten afgekeurd. Ter
vergelijking: in heel 2021 keurden ze drie vrachten af. Het
opgehaalde gft wordt door de afvalverwerker gescheiden
verwerkt. Als in het gft verschillende afvalsoorten door
elkaar liggen, dan is het geen 'schoon' gft-afval meer. Het
wordt dan door afvalverwerker afgekeurd en alsnog
afgevoerd als restafval. De verwerking van restafval kost
de gemeente veel geld.
Elke vervuiling van gft telt mee
Het scheiden van afval gaat steeds beter en wordt door
veel inwoners al in de juiste bakken/zakken gedaan. Maar
toch kan het nog beter. Een gft-vracht bestaat uit gft-afval
uit meerdere straten. Daarom is het heel belangrijk dat
iedereen zijn of haar afval goed scheidt. Als één inwoner
verkeerd afval in de gft-container gooit kan dit ervoor
zorgen dat een hele vracht wordt afgekeurd.
Controle gebeurt tijdens de inzamelronde
Gft-containers mogen alleen groente- fruit- en tuinafval
bevatten. Dit mag los in de bak liggen of in biologisch
afbreekbare zakjes. Een bak met 'verkeerd' afval, wordt
gefotografeerd en krijgt een waarschuwingskaart. Daarop
staat uitgelegd wat er verkeerd in de bak zit. Treffen we de
container tijdens een volgende inzameling opnieuw aan
met verkeerd afval, dan wordt de bak niet geleegd en
hangen we een rode kaart aan de bak. Daarop staat
uitgelegd waarom de bak niet is geleegd.
Biologisch afbreekbare gft-zakken
Gebruik voor het gft-afval altijd zakken die biologisch
afbreekbaar zijn. Biologisch afbreekbare gft-zakken zien er
uit zoals bijgevoegde afbeelding. De opdruk kan iets
afwijken, maar ze zijn altijd lichtgroen. Regelmatig zien we
dat gft in plastic zakken wordt weggegooid. Er blijkt
verwarring te zijn doordat er vuilniszakken zijn met een

recycle-logo. Dit betekent dat
deze recyclebaar zijn als
plastic, maar deze zijn niet
biologisch afbreekbaar.
In deze zakken mag dus géén
gft-afval worden
ingezameld.
Wat mag
er wel/niet
in de
Wat
mag er
ingft?
de

Voorbeeld biologisch
afbreekbare gft-zakken

gft-container?

Een compleet overzicht vindt u op afvalwijzer.nl
afvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer App
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Hoe beter we ons afval scheiden, hoe beter het is voor het milieu.
Meer informatie vindt u op www
www.dongen.nl/afval
afvalwijzer..
.dongen.nl/afval en de afvalwijzer
Vragen?
Vragen?
Neem dan contact op met de gemeente Dongen via 14 0162 of info@dongen.nl

Omgaan met de
digitale overheid
en digitale zorg

Pas op voor phishing:
digitale oplichting

De ov erheid vraagt ons s teeds vaker om zaken
digitaal te regelen. Vindt u dit las tig? U bent niet
alleen! Bibliotheek Theek5 kan u hierm ee helpen.
Veel moet tegenwoordig digitaal worden geregeld:
verhuizingen doorgeven, rijbewijs verlengen, AOW,
belastingaangiftes en toeslagen. Om dit te kunnen
doen, heeft u vaak uw DigiD inloggegevens nodig.
Maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om dit
online te regelen. Ook voor uw zorg en gezondheid
kunt u steeds meer met uw computer, tablet of
smartphone controleren en regelen. Dat noemen we
digitale zorg. Digitale zorg is handig, omdat het
minder tijd kost en u uw gegevens altijd bij de hand
hebt. Als u hier hulp bij nodig hebt, kunt u terecht bij
Theek 5. Zij geven u advies of verwijzen u door naar
één van de partners die u verder kunnen helpen. Ook
bieden zij handige cursussen aan om u hierin wegwijs
te maken.
Aanbod
Kijk op www.theek5.nl/digisterker voor het aanbod
van de cursussen. Of neem telefonisch contact op
via 085 – 744 10 52.

Energietoeslag
lage inkomens
Huishoudens met een laag inkomen krijgen in het
eerste kwartaal (januari, februari, maart) van 2022
eenmalig een energietoeslag van ongeveer € 200,00.
Het kabinet heeft dit besloten vanwege de stijgende
energieprijzen. De toeslag wordt door gemeenten
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.
Binnenkort meer informatie
Als er meer duidelijk is over de energietoeslag dan
zetten we deze informatie op www.dongen.nl en in
de informatiekrant.

Phis hing is een v orm van digitale oplichting. Phis hing
gebeurt via e-m ail, Whats App en s m s. S lachtoffers
w orden bijv oorbeeld naar een v als e w ebs ite gelokt
w aar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegev ens prijs geven. Of ze m aken geld ov er naar
een fraudeur die zich voordoet als fam ilielid.
Inloggegevens
Criminelen zijn helaas erg creatief in het achterhalen van
inloggegevens voor bankrekeningen. Ze sturen bijvoorbeeld
een brief, e-mail of sms-bericht. In het bericht kan staan dat
er iets mis is met uw bankgegevens of dat uw bankpas is
verouderd en dat u gratis een nieuwe kunt aanvragen.
Criminelen lokken u vervolgens naar een valse (bank)
website. Deze lijkt op de echte website. Hier wordt u
verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren.
Op deze manier krijgt de fraudeur de beschikking over uw
bankgegevens. Met alle gevolgen van dien.
Reageer nooit op mails of smsjes van banken. Zij zullen u
nooit vragen om uw bankpas op te sturen of in te loggen
via een meegestuurde link of QR-code. Bel bij twijfel gerust
uw bank!

Betaalverzoeken
Bij phishing via betaalverzoeken krijgt u een nep
betaalverzoek toegestuurd. Een link die sterk lijkt op
bijvoorbeeld Tikkie. Wanneer u deze invult, krijgen
fraudeurs de beschikking over uw gegevens. Zij kunnen
vervolgens geld van uw rekening halen.
Klik nooit op een betaallink van iemand die u niet kent.
Betaal een verzoek altijd met iDEAL of vanuit uw eigen
bankapp. Maak bij Marktplaats gebruik van de functie
‘Gelijk Oversteken’. Gebruik de chat van het verkoopplatform, bijvoorbeeld de Marktplaatschat. Mensen met
slechte bedoelingen willen namelijk liever contact via
WhatsApp om zo geen sporen achter te laten.
Aangifte doen
U kunt van phishing alleen aangifte doen op een
politiebureau. Belt u 0900-8844 (lokaal tarief) voor een
afspraak.
Meer informatie
Informatie over phishing voorkomen vindt u ook bij
Fraudehelpdesk (www.fraudehelpdesk.nl) en op Veilig
internetten (www.veiliginternetten.nl).

Sjors Sportief gestart in Dongen
Op w oens dag 26 j anuari i s op OBS de Biezenkr ing
door w ethouder René Jans en en de m as cotte v an
S j ors S port ief het s tarts ei n gegev en v oor het
s por ts tim uleri ngs proj ect v an d e gem eente
D ongen. Het project m aakt het v oor kinderen
m ogeli jk om op een laagdrem pelige en v aak
gra tis m anier kennis te m aken m et de
s por tv ereni gingen en s portaanbieders in D ongen.
Dansen, hockey, handbal, karate, tennis, voetbal,
turnen en nog veel meer. Dankzij Sjors Sportief kunnen
basisschoolleerlingen in Dongen vanaf 2022 vrijblijvend
ontdekken welke sport het beste bij ze past.
Kennismaken met sport
“Sjors Sportief is een initiatief vanuit het Lokaal
Sportakkoord in samenwerking met de lokale
sportaanbieders en combinatiefunctionarissen van het
Beweegburo.” vertelt René Jansen, wethouder sport
van de gemeente Dongen. “Sjors Sportief maakt het
voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige
aanbod aan sport- en beweegactiviteiten in onze
gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen
lid hoeven te worden van een club of vereniging.”
Het boekje voor alle basisschoolkinderen
Vanaf woensdag 26 januari krijgen alle leerlingen van
groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Dongen
het Sjors-boekje mee naar huis. In het boekje staat het
complete aanbod van sport- en beweegactiviteiten
waar de basisschoolleerlingen aan mee kunnen doen.

Aan het project zat ook een kleurwedstrijd verbonden.
Maja en Suus van groep 8 van OBS de Biezenkring
hebben de wedstrijd gewonnen. Hun sportieve
tekening staat op de voorkant van het Sjors Sportief
boekje.
De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Nederland heeft de Sjorsformule zich al bewezen. Een gebruiksvriendelijk
digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen heel
eenvoudig – en vaak gratis – kunnen deelnemen aan
proeflessen bij een sportvereniging of sportaanbieder.
Tegelijkertijd biedt het de aanbieders van sport een
uitgelezen kans om nieuwe, jonge leden aan zich te
binden. Meer informatie over Sjors Sportief leest u
op www.sjorssportief.nl.

Scheiden of uit elkaar?

Gratis gft-pakket
af te halen bij
Milieustraat
In 2021 zijn bij alle hoogbouwlocaties in Dongen
gft-verzamelcontainers geplaatst. Inwoners van deze
hoogbouwlocaties hebben een gft-pakket van de
gemeente cadeau gekregen. In het gft-pakket zit een
gft-prullenbakje voor in de keuken, een rol biologisch
afbreekbare prullenbakzakken en een informatiefolder
over het scheiden van gft.
Gratis afhalen
Er zijn nog veel gft-pakketten over. Een deel hiervan
hebben we gedoneerd aan de voedselbank. De rest kan
vanaf heden gratis worden afgehaald bij milieustraat
de Coolhof. Er geldt één pakket per persoon en op=op.

Als je uit elkaar gaat komt er veel op jullie af. Waar moet je
beginnen? Je wilt het goed regelen. Voor jezelf, voor elkaar
en voor de kinderen. Op www.alsjeuitelkaargaat.nl krijg je
tips van ouders die hetzelfde hebben meegemaakt. Je leest
over alles wat je moet regelen bij een scheiding. Er is een
handige checklist waarin alle informatie is gebundeld.
Zodat jullie het goed kunnen regelen en er in alle rust uit
kunnen komen.
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.
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.
• 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.

Hebben we u gemist?
Woont u in een hoogbouwlocatie en hebben we u gemist tijdens het uitdelen van de gft-pakketten? Neem
dan contact op met de gemeente Dongen via 14 0162
en vraag naar het bedrijfsbureau van de Coolhof. We
zorgen er dan voor dat u alsnog een pakket krijgt.

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?
•
16 februari van 19:00 tot 21:00
•
28 februari van 19:00 tot 21:00
Online aanmelden (en informatie) via
www.ouderbijeenkomsten.nl.

Voorkom een
woninginbraak

Subsidie voor isolatie
en warmtepomp
Het is oleren v an uw w oning heeft veel voordelen.
Bij een goed geïsoleerde w oning onts napt er m inder
w arm te naar buiten. Uw w oning koelt dan m inder
s nel af. Uw v erw arm ing en cv-ketel hoev en hierdoor
m inder hard te w erken. Hierdoor bes paart u op uw
energierekening en het is bov endien beter v oor het
m ilieu.

30% van de gemiddelde totale investeringskosten.

Verduurzamen woningen
In 2050 willen we onze woningen niet meer verwarmen
met aardgas. De Rijksoverheid helpt woningeigenaren
om de komende jaren minder energie te verbruiken en
woningen zo te verduurzamen dat ze straks zonder
aardgas verwarmd kunnen
worden.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidie voor het isoleren van uw
woning leest u op https://www.rijksoverheid.nl. Ga naar Onderwerpen > Energie thuis

Als particulier kunt u
een subsidie aanvragen
voor de isolatie van uw
koopwoning. Met de
Investeringssubsidie
duurzame energie en
energiebesparing (ISDE)
kunnen woningeigenaren
subsidie aanvragen voor
isolatiemaatregelen.
Per 1 januari 2022 is de
ISDE-subsidie voor
isolatiemaatregelen
verhoogd van 20% naar

Isolatie of warmtepomp
Onder verduurzamingsmaatregelen worden isolatie gerekend (vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++glas) en ook
de aanschaf van een warmtepomp of een hybride warmtepomp.

Helaas neemt het aantal woninginbraken de laatste
tijd toe. We geven u tips hoe u een woninginbraak
kunt voorkomen.
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent
uw eigen buurt het beste, dus als u het niet
vertrouwt, is dat niet voor niets.
• Laat als het donker is en u niet thuis bent een lam p
aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is.
Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische
lichtschakelaar in.
• Sluit ram en en deuren goed af, ook als u maar
even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot.
• Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op
slot en zorg voor verlichting in de tuin.
• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit
het zicht.
• Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat
deze kort zijn, zodat het huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is.
• Zorg dat er geen ladders, containers of andere
hulpm iddelen bij uw w oning staan die het
makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
• Een s chuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor
een speciaal ges chikt s lot aan.
• Vers top geen huis sleutels onder een deurmat of
in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen
‘geheime’ plaatsen.
• Hang geen adres label aan uw s leutel(bos).

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

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.

Emmalaan 3A
Hamsesticht 57
Onkelsticht 50
Waspikse weg 1
Triangellaan 2
Weide 51
Kersengaarde 11
Gaarde 60
Sportlaan
Hoofdstraat 85
Hoofdstraat 85
Sint Josephstraat 15
Marisstraat 15
J.J. Slauerhoffstraat 4
Eikenstraat 18
Kerkebosdreef 73
Vaartweg 39 ‘s Gravenmoer
Kruisherenstraat 5
Narcisstraat 24
Leeuweriklaan 3
Crispijnhof 23
Wielstraat 1
Grutterijstraat 99
Heuvelstraat 13
Kanaalstraat 21
Sint Josephstraat 46
Heuvelstraat 13

Omschrijving
Wijzigen van de gevels
Plaatsen van een dakkapel
Kappen van een boom op erfgrens.
Plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde
Plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde
Plaatsen van een ooievaarsnest
Sloop schuur
Ontheffing op bestemmingsplan
kamer gewijze verhuur
Bouwen van en woning
Plaatsen van een overkapping
Bouwen van een schuur en overkapping
Plaatsen van een container
28-1-2022 tot 11-2-2022
Kapvergunning - Glorieux
Plaatsen van een container
3-2-2022 tot 7-2-2022
Kappen van een boom op erfgrens.
Uitbreiden van de woning
Nieuwe brug, (oude versleten
brug vervangen)
Kappen van een eik
Kappen van een eik
Plaatsen van een kap op de schuur
Draagmuur verwijderen, H-balk plaatsen
Aanvraag oprit langs het huis
Uitbreiding van de woning
Plaatsen van een carport
Objectnummers samenvoegen
Plaatsen van een dakopbouw
Verbreden van de inrit
Bouwen van een woning
Verbouwen van dakkapel aan de
zijkant van de woning
Verbouwing woning
Renoveren van 10 woningen
Plaatsen van een nieuwe dakkapel
aan de voor en achterzijde
Verbouwen van de woning, plaatsen van
een dakkapel en wijzigen van de gevel
Onderhoud en verbouwing
Verplaatsen van constructieve muren
en herindeling tot losse woonunits.

Datum
Zaaknummer
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 januari 2022
2022-000262
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 Januari 2022
2021-020139
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 januari 2022
2022-000699
ontvangst aanvraag op 17 januari 2022
2022-000885
ontvangst aanvraag op 17 januari 2022
2022-000883
oesluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 januari 2022
2021-018843
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 31 december 2021 2021-020354
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 januari 2022
2021-016675
ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst

aanvraag op 16 januari 2022
aanvraag op 15 januari 2022
aanvraag op 18 januari 2022
melding. Ontvangstdatum: 14 januari 2022

2022-000774
2022-000763
2022-000956
2022-000741

ontvangst aanvraag op 13 januari 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 17 januari 2022

2022-000697
2022-000787

ontvangst aanvraag op 13 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 18 januari 2022
ontvangst aanvraag op 11 januari 2022

2022-000699
2021-018627
2022-000602

ontvangst aanvraag op 20 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 21 januari 2022
ontvangst aanvraag op 17 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 januari 2022
ontvangst aanvraag op 10 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 Januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 11 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 11 januari 2022
ontvangst aanvraag op 20 januari 2022
ontvangst aanvraag op 9 januari 2022

2022-001113
2022-001113
2022-000818
2022-000226
2021-018404
2022-000485
2021-017775
2022-000409
2021-016622
2021-019302
2022-001063
2022-000386

ontvangst aanvraag op 11 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 januari 2022
ontvangst aanvraag op 18 januari 2022

2022-000571
2021-018740
2022-000986

ontvangst aanvraag op 13 januari 2022

2022-000719

ontvangst aanvraag op 11 januari 2022
ontvangst aanvraag op 18 januari 2022

2022-000562
2022-000987

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.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Danielsweg

De reacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist
naar verwachting begin juni over de vaststelling van het
bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders van Dongen geven overeenkomstig artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening te kennen dat een ontwerpbestemmingsplan voor een aantal percelen gelegen aan de
Danielsweg in Dongen ter inzage wordt gelegd.

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

n

WET RUIMTELIJKE ORDENING

Aanleiding
De bestaande voorraad bedrijfskavels op het bedrijventerrein
Tichelrijt nagenoeg uitgeput. Er is echter nog steeds vraag naar
bedrijfskavels. Om te voorzien in deze behoefte is de ontwikkeling
van nieuwe bedrijfskavels noodzakelijk. Het plan beoogt in hoofdlijnen een bedrijfsbestemming toe te kennen aan een stuk gemeentegrond van ongeveer 2 hectare ten oosten van de Danielsweg in
Dongen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt
van vrijdag 28 januari 2022 tot en met donderdag 10 maart 2022 ter
inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het
gemeentehuis, Hoge Ham 62 in 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.
De stukken zijn tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.0766.BP2021000072OW01
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 de heer E. Sangster van het team
Omgevingsbeleid, telefoonnummer:
14 0162, e-mail: emile.sangster@dongen.nl.
Vervolgprocedure

n

n
n

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT

WET MILIEUBEHEER

Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend, gelet op artikel 8.41
van de Wet milieubeheer,
dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is
ingekomen:
-

BOUWEN EN WONEN

Locatie
Hoge Ham 159
Molensteeg 40
Kersengaarde 11
Gaarde 25
Gaarde 27
Eindsestraat 119
Meidoornstraat 19
Polarisstraat 46

https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegangberoep/.

n

Zeilmakerijweg 9 Oosterhout, Possehl
Aannemingsmaatschappij BV

BEKENDMAKING

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
Belek, M.
Gaalen, P. van

Geboortedatum
21-05-1986
05-09-1962

Zaaknummer
2022-000258
2021-006702

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.

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
Pasieczny, K.
Gniot, K.
Nowacki, M.K.
Hirsi Khalinle, M.
Kolator, M.
Zieliński, M.M.
Iusco, G.
Ursu, D.
Florea, A.
Burciu, O.
Pascariu, I.
Răducu, M.A.
Kurnaz, Y.
Ghazala, M.
Piórkowski, R.

Geboortedatum
27-02-1991
09-01-1989
25-05-1998
26-02-1999
06-11-1985
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
11-09-1979

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

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.

Dongen, 27 januari 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning in te trekken voor de locatie:
Adres
Vierbundersweg 15
Dongen
TUF Recycling B.V.

Om s chrijving project
Intrekking Omgevingsvergunning Wabo
d.d. 24 juni 2016; eerder vergunde activiteiten
worden niet meer uitgevoerd, daarvoor
benodigde machines en installaties niet meer
aanwezig en opstallen gesloopt.
(omwb zaaknr.2022-002244)

Inzage
De aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn met ingang van 28 januari tot en met 10 maart 2022 (6 weken) 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 belanghebbende is. In
bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor

De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

Voor meer informatie
www.dongen.nl

