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Omgevingsvisie
gemeente Dongen:
Denk je met ons mee?
Hoe m oet de gem eente Dongen er over 20 jaar
uit zien? Hoe zorgen w e er v oor dat Dongen nu
en in de toekom st een aantrekkelijke om gev ing
blijft om in te w onen, w erken, w inkelen en
recreëren? Welke ontw ikkelingen zien w e op ons
af kom en? En w elke rol s peelt de gem eente in
deze toekom s t? Wil je hierov er m et ons van
gedachten w iss elen? Dat kan tijdens een van
de ontm oetingen.
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. Ook is er 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. Het is
het strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de
ruimte om ons heen. In december 2020 zijn de uitgangspunten en kaders voor het traject van de omgevingsvisie
vastgesteld.
Denk mee
Op 19 april in de Geubel en op 20 april in de Cammeleur
organiseert de gemeente Dongen verdiepende ontmoetingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Tijdens de ontmoetingen gaat de
gemeente graag in gesprek over allerlei thema’s voor
de leefomgeving. In december 2021 is de Wijkprikker
gepubliceerd. Via deze digitale tool hebben inwoners
hun inbreng gegeven. Deze kansen en knelpunten
vormen een belangrijke basis voor de ontmoetingen.
Meer informatie
Inschrijven voor een van de ontmoetingen kan via de
website www.dongen.nl/omgevingswet.

Gerooide bomen Park
Vredeoord omgetoverd tot
speeltoestellen
Een deel van de gerooide bomen uit Park Vredeoord is omgetoverd tot deze 'huisgemaakte'
speeltoestellen. Het Wilhelminaplein is nu een boter-kaas-eieren spel, een knikkerbaan, stappalen
en stoeltjes met een tafel rijker! Mooi, uniek én duurzaam. Er wordt al goed gebruik van
gemaakt door jong en oud! De speeltoestellen zijn gemaakt door Ton Bressers,
Peter van Laarhoven (bomenspecialist van de gemeente Dongen) en Marieke Loonen.
Ton Bressers maakte eerder ook de houten beelden die ook in Park Vredeoord terug te vinden
zijn. Marieke Loon is meubelmaakster en maakte de onderstellen van de speeltoestellen.

24 april jaarmarkt Dongen

Ontsnappen uit
een drugslab
escaperoom?
Dat kan tijdens de jaarmarkt in Dongen op zondag
24 april. Kom gerust een kijkje nemen! De boa en politie
is aanwezig om je meer te vertellen over drugslabs en
het herkennen ervan.
Escaperoom
Daar sta je dan. Tussen de ketels, rook, drugs, formules,
en die geur… Lukt het jou om op tijd te ontsnappen?
Voltooi de opdrachten en maak op tijd de bom
onschadelijk! Ondertussen kom je meer te weten over
drugslabs in jouw buurt, hoe je ze eigenlijk kunt
herkennen, wat de gevaren zijn, en waar je verdachte
situaties kan melden.

Foto: politie.nl.
De drugslab escaperoom staat op
zondag 24 in Dongen tijdens de jaarmarkt.

Voor meer informatie
www.dongen.nl
Actie Energiebesparen doe je zo!

Informatieavond
“energierekening
verlagen”
Energie Dongen en Casade helpen u graag op weg.
Daarom nodigen wij alle bewoners van de wijk “De
Biezen” uit voor deze informatieavond op woensdag
13 april 2022 in de Cammeleur. De zaal is geopend
vanaf 19:45 en we starten om 20:00. De avond duurt
tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst geven wij u
handige tips en informatie over hoe u energie kunt
besparen. Ook zijn er energiecoaches aanwezig die
al uw vragen over energie besparen kunnen beantwoorden. Alle inwoners van De Biezen ontvangen een
uitnodiging voor de informatieavond.

Regels rondom het
verhuren van een woning
Als verhuurder v an een w oning m oet u aan regels
v oldoen als u een w oning gaat v erhuren. De regels
w orden hieronder toegelicht.
Verhuur aan één huishouden: geen vergunning nodig
Volgens onze bestemmingsplannen is een woning bestemd
voor bewoning door één huishouden. Met een ‘huishouden’
bedoelen we één of meer personen (bijvoorbeeld een
gezin) die gezamenlijk één huishouden vormen en op die
manier ook gebruik maken van de woning. Verhuurt u uw
woning aan één huishouden, dan geldt er geen aanvullende
vergunningplicht.
Kamerverhuur is verboden
Kamerverhuur is verboden. Alleen voor het huisvesten van
arbeidsmigranten is het met een vergunning mogelijk een
woning kamergewijs te verhuren / meerdere personen te
huisvesten die geen gezamenlijk huishouden vormen. Dit is
mogelijk gemaakt met de beleidsregel tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten 2019. U heeft daarvoor dus altijd een

omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via
www.omgevingsloket.nl (kies voor ‘Terrein inrichten of
veranderen: Handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening’). Binnen acht weken krijgt u een reactie op uw
aanvraag.
Toezicht en handhaving
De gemeente Dongen houdt in de gaten hoe er in de
gemeente omgegaan wordt met kamerverhuur: hebben
verhuurders een omgevingsvergunning en voldoen ze aan
alle eisen en blijft het veilig in de gemeente Dongen? De
gemeente kan handhavend optreden. De gemeente voert
samen met betrokken partners gerichte controles uit op
het huisvesten van arbeidsmigranten.
Melding doen
Bent u van mening dat een woning onterecht voor kamerverhuur wordt gebruikt? Daarvan kan sprake zijn als er 2 of
meer mensen wonen die géén huishouden vormen. U kunt
dit melden via Fixi: dongen.nl/meldingdoen.

Webinars GGD in april en mei

Vanavond om 19.30 uur openbare bijeenkomst in raadszaal
met verslag van informateur
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn verkiezingen
gehouden voor een nieuwe gemeenteraad in Dongen.
Daarbij heeft de Volkspartij Dongen (VPD) de meeste
stemmen behaald. In samenspraak met de andere
partijen, heeft de VPD Gerard Vrenken aangezocht
als informateur voor het op te stellen nieuwe
bestuursakkoord en het nieuw te vormen college
voor de gemeente Dongen.

GGD Hart v oor Brabant organis eert veel w ebinars
v oor ouders/v erzorgers , ouderen, jonge m oeders en
ges cheiden ouders . Hieronder w orden drie w ebinars
v an april en m ei uitgelicht. Kijk v oor een com pleet
overzicht op w w w.ggdhvb.nl/curs us sen.
Puberbrein onder invloed – 12 april van 19:30 tot 20:15 uur
In dit webinar gaan experts op het gebied van middelenpreventie en opvoeding, in gesprek over de ontwikkeling
van het puberbrein en middelengebruik zoals alcohol en
drugs.
Thema's als, weerbaarheid, impulsief gedrag, trends in
middelengebruik zoals alcohol, cannabis en andere drugs,
en de rol van de ouder(s)/verzorger(s) komen aan bod. De
webinar is bedoeld voor ouders van leerlingen uit klas 1 en
2 van het voortgezet onderwijs.
Verhoog je weerstand: een webinar serie – let op: diverse
data en tijden
In de webinar serie ‘verhoog je eigen weerstand’ word je
stap voor stap meegenomen hoe je een hogere weerstand
kunt bereiken. Iedere aflevering gaat specifiek in op één
onderwerp om je te helpen met kleine veranderingen om
een mooi resultaat te bereiken.
• Aflevering 1: In stapjes je weerstand verhogen – 20 april
van 10.30-11.30 uur
Leefstijl arts Stefan Ottenheijm vertelt hoe je weerstand
werkt en wat een goede weerstand jou brengt.

•

•

Aflevering 2: Lekker in beweging – 23 mei van 16.00-17.00 uur
Professor Tinie Kardol vertelt over het belang van
beweging, en leer je welke voedingsstoffen bijdragen
aan een goede weerstand.
Aflevering 3: Slaap en ontspanning – 17 juni van 10.3011.30 uur
Slaapexpert Paul van Haaren vertelt over het belang van
goed slapen en voldoende ontspanning.

We raden je aan om je voor elke aflevering in te schrijven.
De webinar is bedoeld voor volwassenen, maar vooral voor
volwassenen vanaf de leeftijd van 55 jaar
Op weg naar de middelbare school – 11 mei van 19.3020.30 uur
Je kind zit in groep 7/8 en gaat binnenkort de overstap naar
het voortgezet onderwijs maken, een spannende periode!
Hoe maken jij en je kind hierin de juiste keuzes? Welk
niveau is nu het meest passend voor je kind, welke school
past hierbij en hoe komt jouw kind het best tot z'n recht?
Tijdens dit webinar krijg je van diverse professionals en
ervaringsdeskundigen tips en tricks. De webinar is bedoeld
voor ouders van leerlingen in groep 7 en 8.
Aanmelden en meer informatie
Deze en alle andere webinars van GGD Hart voor Brabant
kun je terugvinden op www.ggdhvb.nl/cursussen. Via die
website is ook aanmelden mogelijk.

Uitnodiging Gezond ouder worden
Dongen gaat in de m aand m ei de uitdaging aan om
30 dagen het alcoholgebruik op pauze te zetten.
Dit is goed voor het lichaam en het m aakt bew us t
v an de rol die alcohol in je lev en speelt. Daarom
organis eren w e allerlei activ iteiten rond dit them a.
Zoals een ins pirerende video die via o.a. Langstraat
TV te zien is en de IkPas cam pagne v oor Dongen die
s tart vanaf 1 m ei 2022, Zo gaan w e s am en v oor een
gezonder Dongen!
Op 21 april 2022 organiseren we een aftrap met een
theatervoorstelling over alcoholgebruik. Deze laat op een
ludieke en humoristische wijze zien, hoe je gelukkig en
gezond oud kan worden.

Daarnaast zijn er sprekers van de GGD, Novadic Kentron en
Fysioattent met lezingen over een gezonde leefstijl, alcohol
en het ouder wordende lichaam en valpreventie.
Er is voldoende gelegenheid voor een gezellige nazit om
met elkaar door te praten over het onderwerp.
Komt u ook?
Wanneer: Donderdag 21 april 2022
Aanvang: Inloop vanaf 14.00 uur. Het programma duurt
van 14.30 –16.45 uur.
Locatie: De Cammeleur, Hoge Ham 126
Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnen lopen
bij De Cammeleur. Deelname is gratis.

Uitnodiging
Vanavond (donderdag 7 april) brengt de informateur
in een openbare bijeenkomst verslag uit over de
voortgang van het informatieproces. U bent van harte
welkom hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst heeft
plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van
Dongen en begint om 19.30 uur. Entree via de achterzijde van het gemeentehuis. Aanmelding vooraf is
niet nodig.
Procesgang
In de afgelopen weken heeft de informateur
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
alle raadsfracties in de nieuw gekozen gemeenteraad.
Op basis van deze gesprekken heeft hij een verslag
opgesteld van het informatieproces. Ook heeft hij
een advies geschreven over hoe het vervolg vorm zou
kunnen krijgen in het formatieproces. Donderdagavond brengt de informateur hierover verslag uit.
Na afloop zal een persbericht worden verstuurd
met de inhoud op hoofdlijnen.

Energietoeslag
lage inkomens
Huishoudens m et een laag inkom en kunnen in
2022 een eenm alige energietoes lag krijgen.
Op 11 m aart m aakte de regering bekend dat de
energietoes lag om hoog gaat naar ongev eer €800,-.
Met dit ex tra geld kunnen zij een deel van de
energiekosten betalen. De gem eente Dongen gaat
€100 per m aand uitbetalen aan inw oners die een
bijs tandsuitkering hebben. Met terugw erkende
kracht. Het gaat in de gem eente Dongen om ruim
300 huis houdens.
Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente?
U hoeft niks te doen, u ontvangt de toeslag automatisch van de gemeente. U ontvangt zo snel mogelijk
€300,-: dit is €100,- voor januari, €100,- voor februari en
€100,- voor maart. Van april tot en met augustus
ontvangt u steeds €100,- per maand. In totaal hebt u in
augustus €800,- ontvangen.
Geen uitkering, wel een laag inkomen?
Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u een laag
inkomen? Dan kunt u de toeslag aanvragen via
www.dongen.nl/energietoeslag.
Let op: in Dongen kunnen huishoudens met een
inkomen tot 120% van het minimum de eenmalige
energietoeslag krijgen. Behalve jongeren tot 21 jaar
en studenten. Ook dak- en thuislozen en mensen die in
een instelling wonen hebben geen recht op de energietoeslag. Als er meerdere huishoudens op 1 adres wonen
is er recht op 1 keer energietoeslag.
Heeft u hier vragen over?
Neem dan contact op met de gemeente Dongen via
hulpbijfinancien@dongen.nl of 14 0162.

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
Kapucijnenstraat 8,
Diverse straten
naast Havenkade 2
Kruisherenstraat 10
Julianastraat 134A,
Hoge Ham 45
Emmalaan 3,
Spaarnelaan 8,
Meerkoethof 38
nabij Dr. Mollerstraat 12
Kanaaldijk Noord 19,
Sleutelbloem 10,
Eindsestraat 2,
Eindsestraat 2,
Hoofdstraat 4
Anjerstraat 24
Beneluxlaan 20
Tramstraat 34,
Mgr. Schaepmanlaan 13
Steenstraat 9,
Kerkebosdreef 43
Diverse straten Dongen
Leeuweriklaan 8,
Bizetstraat 12,
Hoofdstraat 49,
Eindsestraat 110
IJsvogelstraat 22,
Heuvelstraat 9
Hoofdstraat 62A,
Wilhelminaplein
Nieuwstraat
Akkerwinde 48
Tramstraat 10
Leeuweriklaan 8,
Meester Janssenweg 30,
Kanaaldijk Noord 19,
Looiersplein,
Kortenaerstraat 4

Omschrijving
Asbestplaten verwijderen
Aanvraag Evenementenvergunningen
Stroatparade 27-03-2022
plaatsen van een container van
23 t/m 25 maart 2022
plaatsen van een container
van 2 tot 9 mei 2022
Plaatsing erfafscheiding
Bokse Bikers Day 12 juni 2022
plaatsen van een poort
kappen van een boom en aanleggen inrit
ontheffing op bestemmingsplan voor
huisvesting arbeidsmigranten
plaatsen van een container
24-3 tot 13-4-2022
kappen van 2 wilgen en 2 coniferen
plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
aanbouw van een tochtportaal
Eindsestraat 2
aanbouw van een tochtportaal
Eindsestraat 2
Rommelmarkt Euterpe 14-5-2022
Cultureel Festival 27 t/m 29 mei 2022
plaatsen van een container
van 25 tot 28-3-2022
Verbouwen van de winkel
Gala cambreurcollege 13 en 14 april 2022
bouw van opslaghal
Vestigen beautysalon eigen
woning/ bijgebouw
miniroparun
Inrit Leeuweriklaan 8 Dongen
Asbest golfplaten verwijderen
van berging
asbest verwijderen
ontheffing op bestemmingsplan voor
verhuur woning aan arbeidsmigranten
plaatsen dakkapel voorgevel
Melding vergunningsvrij evenement
Open dag Heuvelpark 18-4-2022
boomkapvergunning
Oranjeparkfestival
dodenherdenking 4 mei van
Cammeleur naar Bevrijdingskapel
bouwen van een woning
plaatsing verhuiscontainers
d.d. 4-4 t/m 06-04-2022
Inrit Leeuweriklaan 8 Dongen
verwijderen van asbest
kappen van 2 wilgen en 2 coniferen
Tijdelijke standplaats KPN
verwijderen van asbest

Datum
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 18 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 maart 2022

Zaaknummer
2022-004554
2022-003793

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 21 maart 2022

2022-004637

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 21 maart 2022

2022-004672

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 maart 2022
ontvangst aanvraag op 24 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 maart 2022
ontvangst aanvraag op 24 maart 2022

2022-003274
2022-004885
2022-004235
2022-003758
2022-004899

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 21 maart 2022

2022-004659

ontvangst aanvraag op 21 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 maart 2022

2022-004677
2022-003781

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 maart 2022

2022-004558

ontvangst aanvraag op 18 maart 2022

2022-004558

ontvangst aanvraag op 19 maart 2022
ontvangst aanvraag op 20 maart 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 17 maart 2022

2022-004569
2022-004577
2022-004507

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 maart 2022
ontvangst aanvraag op 28 maart 2022
ontvangst aanvraag op 30 maart 2022

2022-003437
2022-003886
2022-005206
2022-005560

ontvangst aanvraag op 29 maart 2022
ontvangst aanvraag op 25 maart 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 maart 2022

2022-005417
2022-005056
2022-004836

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 24 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 28 maart 2022

2022-004929
2022-003411

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31-3-2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 17 maart 2022

2022-003363
2022-004502

ontvangst aanvraag op 27 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 maart 2022
ontvangst aanvraag op 31 maart 2022

2022-005081
2022-004986
2022-005676

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 maart 2022
bntvangst melding. Ontvangstdatum: 31 maart 2022

2022-003977
2022-005730

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 maart 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 maart 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 39 maart 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 30 maart 2022

2022-005056
2022-004856
2022-004677
2022-004245
2022-004191

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
n

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Bes chikking Wabo, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning in te
trekken voor de locatie:
Adres
Omschrijving project
Vierbundersweg 15 Intrekking Omgevingsvergunning Wabo d.d.
TUF Recycling B.V.
24 juni 2016; eerder vergunde activiteiten
Dongen
worden niet meer uitgevoerd, de
daarvoor benodigde machines en
installaties zijn niet meer aanwezig en
opstallen zijn gesloopt.
(omwb zaaknr.2022-002244)
Inzage
De beschikking en daarbij behorende stukken zijn gedurende 6
weken met ingang van 8 april tot en met 19 mei 2022 in te zien via
de gemeente Dongen.
Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep
aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
(DigiD noodzakelijk). De dag nadat de beroepstermijn is verstreken,
treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift
stelt de werking van de beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van
de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in
dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

n

WET 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:
-

n

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.

n

WET RUIMTELIJKE ORDENING

Ontw erpbes tem m ings plan Heuveleind, gem eente Dongen
Voor het gebied gelegen tussen de Rijensestraatweg, de
Planetenstraat, de Dunanstraat en de Pasteurstraat bereidt Casade
een woningbouwplan, genaamd Heuveleind, voor.
Er worden 84 woningen gesloopt: twee appartementsgebouwen aan
de Dunantstraat, de appartementengebouwen aan de
Schweitzerstraat en Pasteurstraat en twaalf seniorenwoningen aan de
Schweitzerstraat en Planetenstraat. Het Thebe-gebouw aan de
Planetenstraat in Dongen is al gesloopt.
In het gebied worden 96 woningen teruggebouwd: 48 grondgebonden woningen en 48 appartementen.
Deze veranderingen en de toename van het aantal woningen zijn
juridisch planologisch niet mogelijk in het vigerend bestemmingsplan
Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Heuveleind maakt de
ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken vanaf vrijdag 8 april 2022 tot en met donderdag 19
mei 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal
van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. U kunt het plan
inzien in het gemeentehuis. Hiervoor 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 / Heuveleind of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2021000074OW01).
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 21 juli 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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PUBLICATIES

In verband met de jaarmarkt die gehouden wordt op zondag 24 april
2022 wordt een parkeerverbod ingesteld op 24 april 2022 van 04.00
uur tot 20.00 op de volgende straten
•

Hoge Ham; tussen Hoek Gasthuisstraat en de Jan Mertenslaan;

•

Tramstraat; vanaf de Prins Bernardstraat via de Sint Josephstraat
tot de hoek Hoge Ham Sint Jospehstraat;

•

Sint Josephstraat / Tramstraat vanaf hoek St. Josephstraat huisnummer 132.

Wij willen u daarom verzoeken uw auto op de aangegeven datum
ergens anders te parkeren. Voertuigen welke in dit parkeerverbod
staan geparkeerd op bovenstaande data worden weggesleept volgens
de wegsleepregeling.
Dongen, 7 april 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Textielstraat 2a Dongen, TVW Veewagens
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

BEKENDMAKING

Voornem en am bts halve w ijziging adres gegevens naar onbekende bes tem m ing
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

Geboortedatum

Zaaknummer

Dingemans, M.F.R.
Sanberg, D.C.
Rohs, P.
Babickas, D.
Babickienė, V.

18-11-1997
07-10-1980
07-10-1977
17-07-1980
11-06-1979

2022-000909
2022-001817
2022-002306
2022-002307
2022-002307

Een ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële

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

