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Alle informatie over uw afvalinzameling vindt u in de
Afvalwijzer. Denk aan informatie over uw ophaaldagen,
afvalscheiding en de milieustraat. Als u de Afvalwijzer
App op uw telefoon installeert kunt u ook meldingen
ontvangen als u een container buiten moet zetten.
Of als er veranderingen zijn in het ophaalschema door
bijvoorbeeld feestdagen of weersomstandigheden.
U kunt op drie manieren aan uw persoonlijke
Afvalwijzer komen:
•

•

•

Download de Afvalwijzer app voor uw smartphone
of tablet. Hierdoor krijgt u de juiste data op uw
smartphone. U vindt de app in alle app-stores, zoek
op "Afvalwijzer".
Download uw persoonlijke afvalkalender op de
website www.mijnafvalwijzer.nl. Nadat u uw
postcode en huisnummer heeft ingevoerd, komt op
uw scherm de afvalkalender. U kunt deze pdf dan
opslaan en/of uitprinten.
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.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Initiatief wijkbewoners gerealiseerd

Trim- en trialpad geopend
in De Biezen
Begin juni is in de Hazendonk in de wijk De Biezen in Dongen een trim- en trialpad aangelegd.
Het pad bestaat uit 9 sporttoestellen waar iedereen gebruik van mag maken. Deze sportieve
aanwinst staat er op initiatief van de wijkraad. Naast het idee heeft de wijkraad ook zelf
€17.500 aan fondsen weten te bemachtigen. Daarnaast heeft de gemeente €12.000 bijgedragen
vanuit het coronaherstelfonds.
Corona-tijd
Wijkraad De Biezen diende vorig jaar bij de gemeente een
aanvraag in met de bedoeling inwoners meer te laten
bewegen. Het idee ontstond in corona-tijd toen alleen
sporten en bewegen in de buitenlucht was toegestaan.
De wijkraad en gemeente Dongen hopen natuurlijk dat de
toestellen, nu de coronamaatregelen voorbij zijn, ook
worden gebruikt.
Sportlessen
Naast de 9 toestellen en een instructiebord wordt er

binnenkort ook een sportprogramma ‘Move to health’
opgezet. Onder andere scholen worden hiervoor benaderd.
De komende twee jaar kan ook onder begeleiding van een
instructeur sportles gevolgd worden op het trim- en
trialpad. Hierover volgt later meer informatie.
Sporten in de openbare ruimte
Tijdens de coronacrisis is het belang van de openbare ruimte
nog duidelijker geworden; Inwoners ontspannen, sporten
en ontmoeten elkaar er. Gemeente Dongen is dan ook erg
blij met een initiatief als deze van wijkraad De Biezen.

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.

Taxusinzameling start
in 2023 weer op
Al 15 jaar zet S tichting Taxus Taxi zich m et hart en
ziel in voor de strijd tegen kanker. Na v eel rekenw erk
en overleg heeft de s tichting m oeten bes luiten de
inzam eling een jaartje over te laten slaan. De kos ten
v oor het inzam elen en v erw erken van het s noeis el
zijn op dit m om ent te hoog. Daarbij kom t dat de
bedrijv en die het s noeis el verw erken door Corona
om de haverklap s til liggen en hierdoor kunnen zij
geen nieuw s noeis el aannem en.

Uw bijdrage is welkom
Jaarlijks vraagt Stichting Taxus Taxi haar donateurs om een
donatie in de vorm van taxussnoeisel. In 2022 gaat dat
helaas niet. Desondanks kan de stichting een donatie harder
gebruiken dan ooit. “Dat wij niet inzamelen scheelt
aanzienlijk in de kosten, maar een stukje hiervan blijft toch
doorlopen. Om te waarborgen dat wij volgend jaar weer
kunnen starten is een kleine financiële bijdragen dan ook
meer dan welkom” Een donatie kan gedaan worden via
www.taxustaxi.nl

Taxus Taxi in 2023 weer actief
Ondanks dat de taxusinzameling in 2023 weer zal starten
doet het toch pijn een jaar te moeten overslaan. “Wij
vinden het erg vervelend dit nieuws te moeten brengen.
Zeker voor de mensen die ons al jaren steunen en hun
snoeisel altijd met de grootste zorg aanbieden.” Zo vertelt
Werner Toonen, coördinator van Stichting Taxus Taxi. “Aan
deze mensen willen wij meegeven dat wij in 2023 zeker
weer van de partij zullen zijn. De inzameling mag dan één
jaartje overslaan, maar de strijd tegen kanker wordt
onverminderd doorgezet.”

Wat als je kind de hele zomervakantie
niets anders wil dan gamen?
Zie jij de dis cus sies al aankom en deze zom erv akantie?
Mag de tablet m ee naar de cam ping? Heb je een
leuke dag gepland, m aar blijft je kind liever thuis?
Hoe zorg ik dat m ijn kind w eer uitgerus t aan het
nieuw e s chooljaar kan beginnen? De zom erv akantie
is een las tige periode v oor (ris ico)gam ers om dat
structuur vanuit school en vrijetijdsbes teding
w egvalt.

Doe je mee aan de
Corona
Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen?
Van 21 april tot en m et 8 juli 2022 nodigt de
GGD jongeren van 16 tot en m et 25 jaar uit om
m ee te doen aan de Corona Gezondheidsm onitor
Jongv olw ass enen. Hoe m eer jongvolw as senen
m eedoen in onze gem eente, hoe beter onze
raads leden en beleidsm akers kunnen zien w at er
nodig is voor de m entale en fys ieke gezondheid
v an onze inw oners.
De online vragenlijst gaat over gezondheid en welzijn,
leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende
gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten
over hun gezondheid of vragen hebben, worden
aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar
websites met goede en betrouwbare informatie.
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de
antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld
en verwerkt. Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) kunnen
meedoen via www.pandemening.nl.

Op 30 juni om 19:00 uur geven Novadic-Kentron Preventie
en Helder Theater jou de tips & trucs om de regie te nemen
deze zomervakantie. Een uur vol met informatie, grappige
en herkenbare scenes en interactie mogelijkheden om jouw
persoonlijke vragen te stellen.
Meld je gratis aan via novadic.webinargeek.com om mee te
kijken én met meer vertrouwen de vakantie in te gaan! Bij
aanmelding is later terugkijken ook mogelijk.

1 op de 20 ouderen krijgt te
maken met mishandeling
Op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld
tegen ouderen. 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met
mishandeling. Denk bijvoorbeeld aan slaan, te weinig eten
krijgen, niet de juiste medicijnen krijgen, telefoon weghalen, opsluiten, ongewenste bemoeienis met geldzaken,
of seksueel misbruik. Soms
handelen plegers opzettelijk,
bijvoorbeeld om er financieel
beter van te worden. Of
omdat ze de interesse niet
kunnen opbrengen of uit
wraak. In ongeveer 35
procent van alle gevallen
doet de pleger dit uit pure
onmacht of onwetendheid.
Als de partner of familieleden geweld plegen is dat
vaak omdat ze de situatie
niet meer aankunnen. Dat
heet ‘ontspoorde zorg’.
Advies vragen
Merk je signalen op? Heb je
een gevoel dat iets niet
helemaal pluis is? Neem dan

contact op met Veilig Thuis voor advies en ondersteuning
(telefoonnummer 0800 2000). Meer informatie over
ouderenmishandeling vind je op de site van het Regionaal
Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling:
expertisecentrum-hgkm.nl/ouderenmishandeling

Gezocht: kleding, schoenen, fietsen
en verzorgingsproducten voor
Oekraïense vluchtelingen in Dongen

Zaterdag 18 juni

Dag van de
Techniek
Zaterdag 18 juni vindt in de regio een Open
Bedrijv en Dag plaats . Het ev enem ent is m et
nam e gericht op jongeren en zij-instrom ers die
interess e hebben in (w erken in de) techniek.
Vind je het gewoon leuk om meer over techniek te
weten? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.
Van leuke beroepen tot interessante weetjes. Van
workshops tot het nemen van een kijkje in de keuken
bij technische bedrijven. Iedereen is welkom. Van jong
tot oud. Van hobbyist tot expert. Van werkzoekend tot
zij- instromer. Kom langs en ontdek! Aanmelden is niet
nodig en toegang is gratis.
In Dongen is Van Uitert B.V geopend van 10.00 tot
14.00 uur. Van Uitert ontwikkelt, produceert en
assembleert transportsystemen, machines en
robotoplossingen

Enkele weken geleden zijn er veel spullen gedoneerd bij Eagle Shelter. Inmiddels raken deze spullen op.
Voor Oekraïense vluchtelingen in Dongen zijn we op zoek
naar spullen. Bij Eagle Shelter (Crispijnhof 9, Dongen) staan
vrijwilligers klaar om de spullen in ontvangst te nemen.
Eagle Shelter vraagt om eerst te bellen naar 06 - 38226683
voordat u spullen brengt.

•
•
•
•

sportkleding
regenkleding
luiers in alle maten
gebruiksklare fietsen voor dames, heren en kinderen
(maten voor bovenbouw basisschool en tieners)

Er is momenteel vooral behoefte aan:
• zomerkleding voor dames, heren en kinderen
• zomerschoenen voor dames (vooral in kleine maten),
heren en kinderen
• verzorgingsproducten voor dames en heren

Mocht er een tekort of overvloed aan bepaalde spullen zijn,
dan geven we dat aan via www.dongen.nl/oekraine,
facebook.com/gemeentedongen of
facebook.com/EagleShelterDongen.
Hartelijk dank voor uw hulp!

Update werkzaamheden
Hoofdstraat ’s Gravenmoer

Overlast park
Vredeoord aangepakt
De afgelopen tijd ontv ingen gem eente Dongen en
de politie m eerdere m eldingen van overlast in
park Vredeoord in Dongen. Inw oners v an Dongen
gaven aan dat zij zich onveilig voelden door
onder andere overlastgev ende pers onen in en
rondom het park. Hierdoor durfden m ens en niet
m eer het m ooie park in. Om het veilige gevoel
terug te brengen en opnieuw v eiligheid te creëren
in het park, houden de boa's en politie de
kom ende tijd m eer toezicht in het park.
Gebiedsverbod uitgereikt
Vorige week is bij toezicht in het park een gebiedsverbod, op last van de burgemeester, uitgereikt aan
een overlastgevend persoon. Later is deze persoon
aangehouden voor overtreding van het gebiedsverbod.
De persoon bleek tevens een hoeveelheid softdrugs bij
zich te hebben. Dit werd in beslag genomen. Tegen de
persoon wordt proces-verbaal opgemaakt.

Begin m ei zijn de w erkzaam heden ges tart v an het
project ‘herinrichting Hoofds traat ’s Gravenm oer‘. Dit
project om v at w erkzaam heden aan de w eg en de
riolering. De w erkzaam heden w orden in fas es
uitgevoerd, zodat w oningen en bedrijv en zoveel
m ogelijk bereikbaar blijven. Naar verw achting zijn
de w erkzaam heden m edio nov em ber 2022 gereed.
Op 8 juni is het ‘uitrollen’ van de nieuwe gebakken straatstenen in de rijweg gestart. Eerst wordt het zandbed over
de volledige wegbreedte glad gestreken. Daarna worden
de stenen met de hand bovenin een machine gelegd. Rode
stenen voor de fietssuggestiestroken en grijze voor de weg.
Uit de machine rolt een mooi ‘tapijt’.

Start fase 2
Door een aantal dagen met veel regen de afgelopen weken
loopt de aannemer helaas iets achter op schema. Naar
verwachting zal eind week 24 de rijweg van fase 1
(Klein Dongenseweg) weer open worden gesteld voor het
bestemmingsverkeer. Daarna wordt gestart met fase 2: de
Hoofdstraat tussen de Hoge Dijk en de Wilhelminalaan. Ook
tijdens fase 2 blijft door de werkzaamheden de verbinding
tussen Klein Dongen en ’s Gravenmoer via de Klein
Dongenseweg – Hoofdstraat gestremd voor het doorgaande
verkeer. Tijdens fase 2 is eetcafé ‘’t Trefpunt (Hoofdstraat
91) bereikbaar via de Klein Dongenseweg.

Overlast? Meld het!
Ervaart u overlast of ziet u criminele activiteiten in of
rondom het park? Neem contact op met gemeente
Dongen of de politie. U kunt online of telefonisch
contact opnemen om signalen te melden. U kunt ook
anoniem een melding maken middels het telefoonnummer 0800-7000. Samen zorgen wij voor een veilige
buurt!

Via een machine wordt het nieuwe
wegdek als het ware ‘uitgerold’

De boa’s en politie houden komende tijd
meer toezicht in het park

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

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

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
Rosariopark 16 A
Ed Hoornikstraat 43

Omschrijving
Datum
aanvraag dakkapel
Ontvangst aanvraag op 16 mei 2022
plaatsen van een glazen schuifwand
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 16 Mei 2022
aanvraag plaatsen zonnepanelen
Ontvangst aanvraag op 26 mei 2022
tegen gevel
vervangen huidige veldverlichting
Ontvangst aanvraag op 18 mei 2022
Procureurweg 2A
bij v.v. Dongen
overnachting vrijdagavondgroep
Ontvangst aanvraag op 3 juni 2022
Vaartweg 87A Dongen
(bovenbouw leerlingen basisschool)
plaatsen van een container
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 2 juni 2022
Lage Ham 78
van 2 tot 15-6-2022
DGN01 A 458 Dorpspad 6
mini camperplaats locatie groenstraat
Ontvangst aanvraag op 4 juni 2022
rommelmarkt De Raore Schutters
Ontvangst aanvraag op 4 juni 2022
Vaartweg 112 Dongen
Vaartse Oldtimerdag 4 september 2022 Ontvangst aanvraag op 2 juni 2022
Vaartweg 114 Dongen
nieuwe aanbouwen voor- en achterkant. Ontvangst aanvraag op 7 juni 2022
Jagersveld 19
verbouwing woning
Ontvangst aanvraag op 7 juni 2022
Eindsestraat 46
Vaartweg 119 Dongen
Dorpsfeest Klein-Dongen-Vaart 24e
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 juni 2022
editie vanaf 8-6-2022 t/m 13-6-2022
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 juni 2022
Grasklokje 5
verbouwing Wielstraat 1, 's Gravenmoer Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 mei 2022
Wielstraat 1
splitsing van de winkelruimte
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 mei 2022
Tramstraat 21, 27
Bas Dongen 6
aanvraag ontheffing van de
Ontvangst aanvraag op 3 juni 2022
sluitingstijden 15 juli 2022
bouwen van 1 Tiny House TB05
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 juni 2022
Weegbree 4
ontheffing op bestemmingsplan
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 3 juni 2022
Kerkstraat 56
versterkt geluid 2 juli 2022
Kerkstraat 56
ontheffing op bestemmingsplan
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 3 juni 2022
geluid 11 juli 2022
gevelwijziging
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 2 juni 2022
Lage Ham 142
gedeeltelijk sloop daken
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 mei 2022
Grutterijstraat 109
herbouw hekwerk park Vredeoord
Ontvangst aanvraag op 1 juni 2022
DGN01 I 2980 (Hoge Ham)
DGN01 H 1827
kapvergunning JAL Dongen 19 bomen
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 2 juni 2022
verwijderen van asbest golfplaten
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 mei 2022
Helfrichstraat 19
van berging
intrekking omgevingsvergunning
Ontvangst aanvraag op 2 juni 2022
Polarisstraat 46
ontheffing op bestemmingsplan
kamergewijze verhuur
bouwen van een tiny house TB09
Ontvangst aanvraag op 2 juni 2022
Weegbree 8
Hoge Ham 57
onderhoudswerkzaamheden en
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 mei 2022
deelherstel raamdelen
ontheffing op bestemmingsplan i.v.m.
Ontvangst aanvraag op 9 juni 2022
Kerkstraat 56
versterkt geluid 2-7-2022
ontheffing op bestemmingsplan
Ontvangst aanvraag op 9 juni 2022
Kerkstraat 56
versterkt geluid 16-7-2022
ontheffing op bestemmingsplan i.v.m.
Ontvangst aanvraag op 9 juni 2022
Kerkstraat 56
versterkt geluid 27-8-2022
Kerkstraat 56
ontheffing op bestemmingsplan i.v.m.
Ontvangst aanvraag op 9 juni 2022
versterkt geluid 28-8-2022
Sint Josephstraat 90-92 Dongen herbestemming naar 2 woningen
Ontvangst aanvraag op 9 juni 2022
Novomatic - Vergunningaanvraag
Ontvangst aanvraag op 1 juni 2022
Kerkstraat 43
kansspelautomaten 2022 - De
Stapperij Dongen
Zomerspelen 22 t/m 28 augustus 2022
Ontvangst aanvraag op 9 juni 2022
Wilhelminaplein Dongen
Roeloff van Dalemstraat 1
aanbouwen van een garage
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 mei 2022
Volkspartij Dongen - vergunning
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 mei 2022
Looiersplein, schoolplein
maandelijkse standplaats
Vaartweg en hoek Molendijk/
Hoofdstraat
Hoofdstraat 50
Tuinfeest
Ontvangst aanvraag op 30 mei 2022
Grutterijstraat
plaatsen van een container vanaf
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 mei 2022
18-7-2022 t/m 29-7-2022
Eindsestraat 95
Jubileumweekend 75 + 2 jarig bestaan
Ontvangst aanvraag op 30 mei 2022
van de buurtvereniging 2 t/m 4 september 2
van Linschotenstraat 89
plaatsen van een dakkapel
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 juni 2022
sportlaan 4
90 jarig bestaan DVVC 1-6-2022
Ontvangst aanvraag op 1 juni 2022
Weegbree 9
bouwen van een tiny house TB10
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 9 juni 2022
Hoge Ham 47
plaatsen van een steiger van
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 mei 2022
8 tot 22 juni 2022
Dommelstraat 5
melding afvoer platen met asbest
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 mei 2022
Meerkoethof 12
asbest sarneren
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 27 mei 2022
Helfrichstraat 21
verwijderen van asbest golfplaten
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 29 mei 2022
van berging
Helfrichstraat 23
verwijderen van asbest golfplaten
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 29 mei 2022
van berging
Julianalaan 23
kappen van een acacia
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 mei 2022
DGN01 I 3040
aanleggen van een uitrit
Ontvangst aanvraag op 8 juni 2022
Sint Josephstraat 95
plaatsen van een steiger vanaf
Ontvangst aanvraag op 9 juni 2022
13-6-2022 tot 15-7-2022
Capelseweg 16
kappen van een boom
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 mei 2022
Sportlaan 4
90 jarig bestaan DVVC 1-6-2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 9 juni 2022
Parkeerplaats Hertog Janstraat Meester en Juffen dag 15 juni 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 9 juni 2022
Vennen 78
aanbouw van een garage/berging
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 mei 2022
vergunninvrij
Mgr. Schaepmanlaan 4
verbouwen van de woning
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 Mei 2022
Vierbundersweg 11
melding milieu neutraal vergroten
Ontvangst aanvraag op 27 mei 2022
CO2 opslag
Sint Josephstraat 95
plaatsen van een steiger vanaf
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 juni 2022
13-6-2022 tot 15-7-2022
Wilhelminaplein
Kermis Dongen 2022
Ontvangst aanvraag op 30 mei 2022
Polarisstraat 19
plaatsen van 5 bigbags en pallets
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 27 mei 2022
met bestrating 1 tot 10 juni 2022
Crispijnhof 42
plaatsen van een kraan op 4-8-2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 3 juni 2022
Polarisstraat 46
intrekking omgevingsvergunning
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 3 juni 2022
ontheffing op bestemmingsplan
kamergewijze verhuur
Gruttohof 13
afvalcontainer plaatsen vanaf
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 31 mei 2022
13 juni t/m 27 juni
Kerkebosdreef 43
vestigen beautysalon eigen woning/
Besluitdatum: 30 mei 2022
bijgebouw
Buiten behandelingstelling aanvraag
Dokter Koekkoeklaan 2
renovatie Cluster 2012 - 18
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 3 juni 2022
woningen 's Gravenmoer
Kalmanstraat 5
plaatsen van een dakkapel
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 30 mei 2022
Reggestraat 71
plaatsen van een opbouw
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 juni 2022
Geer 39
verbouwen van een woonhuis
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 3 juni 2022
Hoofdstraat 16 A
ontheffing op bestemmingsplan voor
Ontvangst aanvraag op 2 juni 2022
verhuur 1 kamer arbeidsmigranten

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.

Zaaknummer
2022-008389
2022-006567
2022-009171
2022-008623
2022-009697
2022-009611
2022-009718
2022-009717
2022-009596
2022-009823
2022-009837
2022-007133
2022-007984
2022-005887
2022-007802
2022-009680
2022-007074
2022-008981
2022-008980
2022-008621
2022-008955
2022-009556
2022-008265
2022-009214
2022-009583

2022-009580
2022-006443

n
n

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Beschikking Wabo, vergunning milieuneutrale wijziging, reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verlenen voor:
Omschrijving project
Adres
Omgevingsvergunning Wabo, milieuVierbundersweg 11
neutraal
wijzigen, tijdelijke herinrichting nieuw
Dongen, Ecco
Tannery (Holland) B.V.
terrein sectie G nummer 4937
(olo nr.6941479; omwb zaaknr.2022022343).
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn met ingang van de
dag na verzending van de beschikking aan de aanvrager, gedurende
zes weken, tot en met 21 juli 2022 in te zien via de gemeente
Dongen. De beschikking is op 8 juni 2022 verzonden naar het bedrijf.
Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit bestaat, gedurende de inzagetermijn, de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college
van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste
bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de
gronden van het bezwaar.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na
het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te
vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland- WestBrabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een
voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd
die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een
spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.

2022-010032
2022-010033
2022-010034
2022-010035
2022-010039
2022-009475

2022-010042
2022-007402
2022-007833

2022-009333
2022-008946
2022-009357
2022-007785
2022-009524
2022-008726
2022-009212
2022-008759
2022-009176
2022-009218
2022-009220
2022-008748
2022-009926
2022-009961
2022-008468
2022-009524
2022-008273
2022-007905
2022-008805
2022-009194
2022-009961
2022-009230
2022-009200
2022-009694
2022-009583

2022-009454
2022-005560
2022-008108
2022-006212
2022-007702
2022-008532
2022-009595

n

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 – 53, partiële herziening, gemeente Dongen
Burgemeester en wethouders van Dongen geven te kennen dat het
vastgestelde bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 – 52, partiële herziening ter inzage wordt gelegd overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van
de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is ongewijzigd
vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2022. De raad
heeft daarbij besloten geen exploitatieplan vast te stellen, overeenkomstig artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
Aanleiding
Voor de herontwikkeling van de locatie aan de Sint Josephstraat 3953 is begin 2021 een bestemmingsplan vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt grondgebonden woningen 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
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van vrijdag 17 juni 2022 tot en
met donderdag 28 juli 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 het plan en de daarbij behorende stukken dient u
een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische
afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven
door de behandelend medewerker.
Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.dongen.nl/
bestemmingsplannen/ Sint Josephstraat 39 – 53, partiële herziening
en www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer:
NL.IMRO.0766.BPH202200087-VG01.
Rechtsmiddelen
Van zaterdag 18 juni 2022 tot en met vrijdag 29 juli 2022 kunnen
belanghebbenden beroep instellen tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend,
wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
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.

Dongen, 16 juni 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

