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Wat gaat goed, wat kan beter?

Wat vind je van de
informatiekrant?
De informatiekrant van de gemeente Dongen wordt al
ruim 15 jaar gemaakt. Eens in de twee weken valt deze
informatiekrant in jouw brievenbus. Sluit de informatiekrant aan bij jouw behoefte? Wat vind je van de
vormgeving? Begrijp je de teksten goed? Wat wil jij
graag lezen in deze krant?

Foto’s Jan Stads / Pix4Profs

We willen de informatiekrant graag laten aansluiten bij
waar de lezer behoefte aan heeft. Jij dus! We zijn benieuwd naar jouw mening en ideeën. Help je ons door
het invullen van een enquête? Het kost 10 minuten van
je tijd.
Invullen digitale enquête
Scan de QR-code en je kunt direct starten met het
invullen van de enquête via je smartphone.
Invullen op de computer of laptop kan ook.
Ga daarvoor naar www.dongen.nl/informatiekrant.

Extra mooie editie van
Dongense Kermis
Liever een papieren enquête?
Dat kan! Een papieren enquête is af te halen bij de
centrale balie van het gemeentehuis. We kunnen
ook een enquête naar je toesturen. Bel daarvoor naar
14 0162, geef aan dat je de enquête informatiekrant
wilt invullen. Wij noteren je adres en sturen een
enquête toe.

Het was weer kermis in Dongen. Van vrijdag 8 juli tot en met dinsdag 12 juli was het
Wilhelminaplein weer sfeervol en kleurrijk ingericht. De nieuwe en ruimtelijke opstelling van
de kermis in het park zorgde voor een extra gezellige sfeer. Traditiegetrouw waren er veel
leuke kermisattracties en kon er op het plein lekker met elkaar worden gekletst onder het
genot van een hapje en een drankje.
Populaire artiesten, lekker weer en grootse vuurwerkshow
Na een paar moeilijke coronajaren, pakten de kermisexploitanten nu uit met extra acties en gratis optredens van
populaire artiesten. Vooral maandagavond was het druk op
het kermisterrein. Vanaf 20.15 uur bracht zangeres Sieneke

iedereen in feeststemming met onder meer haar songfestival hit ‘Ik ben verliefd’ (Sha-la-lie). Om 21.00 uur kwam
de meest populaire feestartiest van Brabant naar de
Dongense Kermis: Jan Biggel. De kermis werd traditiegetrouw dinsdagavond afgesloten met een vuurwerkshow.

Cyclomedia maakt
panoramafoto’s in
Dongen
Van begin augustus tot eind september maakt
Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s van de
openbare weg. Ze zijn gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de
omgeving. De gemeente gebruikt deze foto’s
bijvoorbeeld voor inspectie en beheer van de openbare
ruimte, beeldondersteuning bij het invoeren van
wetgeving, handhaving van openbare orde en
veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Persoonsgegevens
Deze opnamen bevatten mogelijk persoonsgegevens,
zoals herkenbare gezichten en kentekens. Hierop is de
AVG van toepassing. CycloMedia zorgt ervoor dat de
privacygevoelige informatie, zoals herkenbare personen
en kentekens van auto’s onherkenbaar worden
gemaakt.
Heeft u vragen? Of wilt u bezwaar maken?
Neem dan contact op met CycloMedia Technology B.V.,
Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of
via privacy@cyclomedia.com. Meer informatie:
www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement
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Tips om maden in
uw afvalcontainer
te voorkomen
Door het w arm e w eer is de kans groter dat er
m aden in uw afvalcontainer kom en. Maden
ontstaan uit vliegeneitjes die v liegen het liefs t
in een v ochtige, w arm e om gev ing leggen.
Onders taande tips kunnen u helpen m aden in
uw container te v oorkom en.
1. Zet de container op een plek waar veel schaduw is.
Dit voorkomt dat de container erg warm wordt. De
kans op maden is dan kleiner.
2. Maak de vuilnisbak regelmatig schoon met een
mengsel van water, groene zeep en schoonmaakazijn.
3. Verpak etensresten in biologisch afbreekbare zakjes
en knoop deze zakjes dicht. Vliegen leggen namelijk
eitjes in vlees, groente en etensresten. Door het
afval in dichte biologisch afbreekbare zakjes te doen
kunnen vliegen niet bij het afval.
4. Leg een laagje stro onder in de vuilnisbak. Stro absorbeert vocht van het afval. Hierdoor is de kans op
maden een stuk kleiner.
5. Plaats een klein stokje tussen de deksel en de container. Doordat de deksel iets openstaat kunnen de vieze luchtjes waar vliegen op af komen niet sterk worden. Ook voorkomt u zo condensvorming op de deksel waar vliegen en maden erg van houden.

Buurtbemiddelaars gezocht

ContourdeTwern is op zoek naar
buurtbemiddelaars in Dongen
Een buurt, w aar je prettig w oont, dat w il iedereen.
Maar s om s kunnen buren niet m eer door één deur
en v inden s am en geen oploss ing: er ontstaat een
burenconflict. Buurtbem iddelaars w orden dan ingezet
om s am en m et beide buren naar een oplos sing te
zoeken. S om s ook prev entief bedoeld, om een conflict
te v oorkom en. Buurtbem iddeling is een landelijk
ontw ikkelde m ethode (van het CCV) die al jarenlang
v ruchten afw erpt in een groot aantal gem eentes in
Nederland. Zo ook in Dongen.
Training en ondersteuning
Buurtbemiddeling van ContourdeTwern zoekt vrijwilligers
die een bijdrage willen leveren aan een prettig leefklimaat
door zich in te zetten als buurtbemiddelaar. Zij worden
getraind in deze methode, krijgen ondersteuning en maken
deel uit van een enthousiast team van (collega)
bemiddelaars.

luisteren en heb je geduld? En, vind jij het een uitdaging
om open te staan voor verschillende meningen? Dan ben jij
misschien wel een goede buurtbemiddelaar!

Iets voor jou?
Krijg jij energie van het werken met mensen? Vind jij het
ook belangrijk dat mensen prettig wonen? Kun jij goed

Heb je interesse? Meld je dan aan bij ContourdeTwern:
www.contourdetwern.nl/buurtbemiddeling-brabant/ of bel
naar Eus van Beijsterveldt via 06 – 82362390.

Subsidie voor controle
coronatoegangsbewijzen
Ondernem ers en niet-com m erciële organis aties die in
de gem eente Dongen kosten hebben gem aakt voor
de v erplichte controle van coronatoegangs bew ijzen in
de periode van 1 januari 2022 tot en m et 26 m aart
2022 kunnen in aanm erking kom en v oor s ubsidie. Het
college v an burgem ees ter en w ethouders v an Dongen
heeft een v an het Rijk ontvangen bedrag daarvoor
bes chikbaar ges teld.
Aanvragen subsidie
Voor subsidie kunnen onder andere in aanmerking komen
loonkosten, vrijwilligersbijdragen, kosten van inhuur en
materiële kosten. De precieze kosten en voorwaarden staan
in de Subsidieregeling Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen gemeente Dongen 2022. Die kunt u vinden
via www.dongen.nl/subsidieCTB. Daar vindt u ook het
aanvraagformulier. Aanvragen kunnen worden ingediend in
de periode van 25 juni 2022 tot en met 7 augustus 2022.

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen
10 weken nadat een volledige aanvraag is ingediend.
Contact
Met vragen over de subsidieregeling kunt u contact
opnemen met medewerkers van team Control en Advies
via info@dongen.nl en via telefoonnummer 14 0162.

Check uw aantal tikken
ondergrondse container
Inw oners die voor res tafval gebruik m aken v an een
ondergronds e container krijgen hierv oor 52 inw orpen
(ook w el tikken genoem d) per kalenderjaar. Dat
betekent grofw eg één keer per w eek res tafv al
w eggooien. Houdt u goed in de gaten of u uw
tikken niet te snel opm aakt?
Goed scheiden = weinig restafval
52 tikken klinkt weinig, maar door afval goed te scheiden
blijft er veel minder restafval over. Er is berekend dat
52 inworpen ruim voldoende is, voor iedere gezinssamenstelling. Inwoners met een medische indicatie
hebben de mogelijkheid om extra tikken aan te vragen.
Hoeveel tikken staan er op nog op mijn pas?
Wilt u weten hoeveel tikken u heeft? Dan kunt u bellen
naar de gemeente via 14 0162 of mail uw vraag naar
afval@dongen.nl.
Bijna 80% van de inwoners is goed bezig en heeft nog meer
dan 23 tikken over! 22% heeft 22 tikken of minder over. Is

dit bij u het geval? Het is verstandig om de komende weken
rustig aan te doen met het aantal tikken. Kijk eens goed
naar u scheidingsgedrag. Kan er misschien meer bij PMD?
Of kunt u gft beter van het restafval scheiden? Meer
informatie over afval scheiden via u op uw Afvalwijzer.
PMD, gft en papier onbeperkt aanbieden
Met uw milieupas/druppel kunt u onbeperkt gebruik maken
van de verzamelcontainers gft en papier. PMD kunt u elke
week in speciale zaken aanbieden. Kijk voor ophaaldagen
en scheidingsinformatie op uw Afvalwijzer.
Komt u toch inworpen te kort?
Het is mogelijk op inworpen bij te kopen. Dit kost €10,00
per 5 inworpen. Dit kunt u aanvragen via
www.dongen.nl/afval/container. Betalen doet u direct
online.
Meer informatie?
Kijk op www.dongen.nl/afval
Vragen? afval@dongen.nl

#VamosDongen

La Vuelta op 21 augustus in Dongen

Parkeren caravans,
campers en
vouwwagens
De zomervakantie komt eraan. Dat betekent dat veel
mensen weer op vakantie gaan met hun caravan, camper of vouwwagen. Om goed voorbereid op pad te
gaan is het fijn deze zo dicht mogelijk bij uw huis te
parkeren om alle vakantiespullen in te kunnen pakken.
Campers, vouwwagens en caravans mogen maximaal
drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg
geparkeerd staan. Plan de voorbereidingen daarom
goed.

Over een paar w eken is het zover! Van 19 tot en met 21
augustus kom t La Vuelta, een van de drie grootste
w ielerrondes van de w ereld, naar de provincies NoordBrabant en Utrecht. Nederland kleurt rood: de renners
doorkruisen m aar liefst 34 Nederlandse gemeenten. En
Dongen is van de partij! Op zondagm iddag 21 augustus
raast het peloton door onze gemeente. Vam os Dongen!

Groene karavaan
Voorafgaand aan de wielrenners rijdt er een traditionele
reclamekaravaan door Dongen. Dat zal om ongeveer 13.00
uur zijn. La Vuelta Holanda organiseert als allereerste
wielerevenement ter wereld een Groene Karavaan Deze
bestaat uit alleen maar duurzame voertuigen met een
duurzame boodschap en gadgets voor de toeschouwers.

Tijdens de laatste etappe op Nederlands grondgebied staat
het West-Brabantse landschap in de schijnwerpers. Na de start
vanuit het historische Kasteel van Breda, trekt het peloton
door de provincie. Er wordt gefietst door de bakermat van de
Nederlandse wielersport, zoals St. Willebord, Alphen Chaam
en Hoogerheide. Ook Gilze Rijen, Oosterhout, Dongen en
Drimmelen worden aangedaan. Na 194 kilometer trekt het
peloton weer door Breda om de laatste meters af te leggen in
Nederland. Voor het Chassé theater ligt de eindstreep.

Verkeersmaatregelen
In verband met de doorkomst van het peloton worden op
21 augustus verschillende wegen van 12.00 tot 15.00 uur
geheel afgesloten voor (doorgaand) verkeer. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de Lidl, de Action en de molen in dit
tijdsblok niet bereikbaar zijn. Ook niet te voet of met de fiets.
De route moet dan ook vrij zijn van obstakels en geparkeerde
auto’s. De aanwonenden aan het parcours ontvangen
binnenkort een informatiebrief met nadere uitleg. Ook zal
er enige uren geen openbaar vervoer zijn van de buslijnen
die de route kruisen.

Route in Dongen
Op zondag 21 augustus rijden de wielrenners rond 14.00 uur
hun parcours in Dongen. Komend vanuit Gilze en Rijen rijden
ze door de volgende straten:
- Duiventorenbaan
- Westerlaan
- Noorderlaan
- Lage Ham (richting Oosteind)
We hopen natuurlijk dat vele Dongenaren de wielrenners
zullen aanmoedigen en de straten rood zullen kleuren!

Meer informatie
Vragen over veiligheid en verkeer tijdens La Vuelta in
Dongen? Stuur dan een bericht naar info@dongen.nl.
Meer informatie is ook te vinden op www.dongen.nl/lavuelta.
Op de overkoepelende website La Vuelta Holanda | Homepage staan ook allerlei activiteiten in de regio.

Rookmelders vanaf 1 juli
2022 wettelijk verplicht
Rookmelders redden levens. Daarom geldt vanaf 1 juli
2022 een nieuwe wet: minimaal een rookmelder op
iedere verdieping. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan.
Weten hoeveel rookmelders jij nodig hebt? Check het
op rookmelders.nl. Koop ze en plak ze op. Zo zorg je
voor jouw veiligheid en die van je dierbaren en ben je
klaar voor de nieuwe wet.

Inbrekers gaan niet met vakantie
Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar
onbew ust hun huis bew aakt doordat ze v eel thuis
w aren. Nu w e deze zom er w eer op pad gaan, v alt die
‘beveiliging’ plots eling w eg. Ga je deze zom er een
dagje w eg of op vakantie? Wees dan ex tra alert en
doe goed je deur goed op s lot, je ram en dicht en een
lichtje aan. Doe als of je thuis bent, ongeacht of je
kort of lang w eggaat. Laat koffiekopjes s taan, zorg
v oor een bew oonde indruk door autom atis che v erlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur!
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
Gelukkig kunt u daar zelf veel aan doen. Immers, de
gelegenheid maakt de dief! Gaat u op vakantie? Licht dan
de buren in. Vraag ze om op uw woning te letten, de post
weg te halen en bij verdachte situaties 112 te bellen. Op de
website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak
vindt u meer tips en filmpjes die u op weg helpen.

politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de
kans groter dat agenten de verdachte direct kunnen
aanhouden.
Pas op voor insluipers
In de zomer is het vaak warm. Open ramen en deuren
zorgen dan voor verkoeling. Een inbreker weet dat ook.
Hij ziet zijn kans, sluipt uw huis binnen en slaat toe.
Pas daarvoor op!

Op vakantie?
Licht de buren in!

Gasthuisstraat /

Wat doet de politie?
De politie geeft voorlichting en waarschuwt wijkbewoners
die hun ramen of deuren niet goed afsluiten. Maar vooral
zet de politie krachtig in op het arresteren van inbrekers.
Liefst op heterdaad. Daarvoor werkt zij veel samen met
burgers en zet onder meer Burgernet in. Ook geeft de
politie nazorg aan slachtoffers van woninginbraak.
En uiteraard spoort de politie inbrekers op die niet op
heterdaad worden gepakt.
112, daar vang je boeven mee!
112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar
ook om boeven op heterdaad te arresteren. Ziet u iets
verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde
personen of een andere situatie die u niet vertrouwt?
Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en
signalementen) en bel direct de politie op 112. Dan komt de

Onderhoud rotonde
Middellaan
Op maandag 5 september start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan de rotonde Gasthuisstraat, Middellaan. De werkzaamheden duren tot vrijdag 7 oktober.

Maak het inbrek
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niet te makk
elijk.
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Tijdens de werkzaamheden is de rotonde afgesloten
voor verkeer. Daarom worden er verschillende omleidingsroutes ingesteld. Woningen in de Gasthuisstraat
zijn bereikbaar via de Hoge Ham. Woningen in de Kardinaal van Rossumstraat zijn bereikbaar via de Tramstraat. Woningen in het Rosariopark zijn bereikbaar via
de Geer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden te voet passeren.

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
Constancestraat 13
Jagersveld 19
veld tussen Veenzegge
en Kloosterpad
Roerdomphof 13
Weegbree 5
Wielstraat 2
Schoolstraat 3
Rietveldstraat 8

Omschrijving
Aanvraag dakkapel
nieuwe aanbouwen voor- en achterkant.
Lazy summer picknick 17-7-2022

dakkapel op voorgevel
bouwen van een tiny house TB06
kappen van een boom (Fraxinus)
kappen van 3 populieren en 1 spar
verbreden van de oprit
Geweigerd
kappen van 2 coniferen
Donk 10
Parkeervak naast Citroengaarde 1 plaatsen van een container, Dixie en
schaftkeet 1 t/m 28 augustus 2022
Hof 66
bouwen van een carport
bouwen van een kas en bassins
Vaartweg 193 A
verbouwing woning
Eindsestraat 46
Wilhelminaplein Dongen
Kermis Dongen 2022
Kermis Dongen Drank en horeca
Wilhelminaplein Dongen
van Ostadestraat 8
Uitbreiden woonhuis
uitbreiden papierloods
de Slof 36
kappen van een boom
Wielstraat 2
Schoolstraat 3
kappen van 3 populieren en 1 spar
kappen van 2 coniferen
Donk 10
tegenover Ruiterbaan 1
ontheffing op bestemmingsplan
motorcross weekend 29 en 30
oktober 2022
Weide 91
Uitbreiding woonhuis
evenementen vergunning Motorcross
tegenover Ruiterbaan 1
weekend 29 en 30 oktober 2022
nabij Dokter Koekkoeklaan 30 plaatsen van container. materiaal
's Gravenmoer
en schaftkeet van 26-9 tot 21-10-2022
Hof 104
Uitbreiden van de woning
bouwen van een carport
Hof 66
Fazantenweg
Uitbreiden van kas
afwijken van bestemmingsplan ten
Vaartweg 89-91
behoeve van (crisis)opvang van jongeren
Hoofdstraat 17A
verbouwen naar woning
parkeervak naast Citroengaarde 1 plaatsen van een container, Dixie en
schaftkeet 1 t/m 28 augustus 2022
aanvraag terras
Tramstraat 27
Mgr. Schaepmanlaan 13
Overnachten groep 7-8
Hof 99
Bram Dakkapel
Dokter Koekkoeklaan 2 t/m 12, Sloopmelding renovatie 18 woningen
16 t/m38
plaatsen van een container 27 juni
parkeervak Frans Halsstraat
tot 11 juli 2022
Bolkensteeg 22
slopen van de garage
Wilhelminastraat 71
Asbestsanering dak van de loods
Merkelbachstraat 19
verwijderen van asbesthoudende
golfplaten van schuur
tegenover Korenbloem 3
plaatsen van een kraan 30-7-2022
Hertenveld 8
plaatsen van een container
1 t/m 14 juli 2022
Dassendonk 6
verwijderen van losliggende
asbestgolfplaten

Datum
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 juli 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 juli 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 juli 2022
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit

op
op
op
op
op

aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.

Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:

28
28
29
29
30

juni
juni
juni
juni
juni

Zaaknummer
2022-008389
2022-009823
2022-008649

2022
2022
2022
2022
2022

2022-010214
2022-008728
2022-011041
2022-011052
2022-007515

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 juni 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 juni 2022

2022-011064
2022-011487

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 4
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 5
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 5
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 5
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 5
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7
Ontvangst aanvraag op 24 juni 2022
Ontvangst aanvraag op 24 juni 2022
Ontvangst aanvraag op 24 juni 2022
Ontvangst aanvraag op 25 juni 2022
Ontvangst aanvraag op 26 juni 2022

2022-011625
2022-004320
2022-009837
2022-009230
2022-009650
2022-010500
2022-011005
2022-011041
2022-011052
2022-011064
2022-011071

juli
juli
juli
juli
juli
juli

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Adres
Industriestraat
3 en 5 Dongen,
Protix.

Omschrijving project
Intrekken Omgevingsvergunning d.d.11-02-2015,
omdat activiteiten aan Industriestraat 5
zijn gestopt. Voorlopig nog wel gebruikmaking
van het kantoorgebouw aan Industriestraat 3
(omwb zaaknr.2022-011357).

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-WestBrabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De
beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

n

VERKEER

Wij hebben besloten om nabij Grasklokje 20, 4 openbare parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische vervoersmiddelen. Deze gereserveerde parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden
gebruikt voor het daadwerkelijk en bij voortduring opladen van elektrische vervoersmiddelen.
Op basis van de huidige behoefte wordt vooralsnog 1 parkeerplaats
voorzien van het verkeersbord E4 voorzien van de onderborden met
de tekst "opladen elektrische voertuigen" en een pijl in de richting
van de bedoelde parkeerplaats. Naar gelang de behoefte worden de
overige parkeerplaatsen gereserveerd.
Het verkeersbesluit ligt (6 weken na 14 juli 2022) ter inzage op het
gemeentehuis in Dongen bij de balie Bouwen en Milieu. Als u het niet
eens bent met het verkeersbesluit, kunt u binnen zes weken na publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift o.v.v. zaaknummer; zaak
2022 - 009584 indienen via info@dongen.nl. Kunt u niet digitaal
reageren, dan kunt u uw bezwaarschrift per post toesturen aan de
gemeente Dongen.

Ontvangst aanvraag op 27 juni 2022

2022-011112

Dongen, 14 juli 2022

Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst

28 juni 2022
3 juli 2022
7 juli 2022
30 juni 2022

2022-011317
2022-011625
2022-011963
2022-011550

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Ontvangst aanvraag op 30 juni 2022
Ontvangst aanvraag op 30 juni 2022

2022-011548
2022-011487

Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst

aanvraag op 5 juli 2022
aanvraag op 6 juli 2022
aanvraag op 7 juli 2022
melding. Ontvangstdatum: 22 juni 2022

2022-011838
2022-011953
2022-012041
2022-010822

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 24 juni 2022

2022-011049

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 juni 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 juni 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 juni 2022

2022-011213
2022-011318
2022-011321

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 30 juni 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 30 juni 2022

2022-011544
2022-011508

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 4 juli 2022

2022-011680

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

op
op
op
op

voud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
(DigiD noodzakelijk).

Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vergunning in te trekken voor:

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn, gedurende zes
weken, met ingang van 15 juli tot en met 25 augustus 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).

2022-011209
2022-011101

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN

voor realisatie emissie-arme vloeren
en toename aantal dieren
(olo nr.6296553; omwb zaaknr.2021-040946).

Ontvangst aanvraag op 27 juni 2022
Ontvangst aanvraag op 27 juni 2022

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.

n

Dongen,
Melkveehouderij
Den Boer.

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-WestBrabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De
beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.
Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn, gedurende zes
weken, met ingang van 15 juli tot en met 25 augustus 2022 in te zien
via de gemeente Dongen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om, in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep
aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in twee-

Adres
Vaartweg 15

Omschrijving project
Omgevingsvergunning, aspect milieu,

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

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

Prettige
zomer!
Vanwege de vakantieperiode
verschijnt er de komende weken geen
informatiekrant. De eerstvolgende
Informatiekrant verschijnt op 8 september.
Officiële bekendmakingen en publicaties
worden tot die tijd gepubliceerd in het
Weekblad Dongen. Alle officiële bekendmakingen kunt u ook inzien via
www.officielebekendmakingen.nl.
We wensen u een prettige zomer!

