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Mascotte Sjors Sportief op bezoek bij OBS De Springplank in 's Gravenmoer.
Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Sjors Sportief en Sjors Creatief

Afronding
werkzaamheden
Hoofdstraat
’s Gravenmoer
Vrijdag 18 november wordt aan het eind van de
werkdag de rijweg van de Hoofdstraat weer geopend
voor gemotoriseerd verkeer. In de week daarna
worden de laatste inritten en trottoirs afgerond.
Het verkeer kan om beurten om deze werkzaamheden
heen rijden en hierdoor mogelijk wat hinder
ondervinden.
Wat is er aangepast?
Bij de werkzaamheden zijn de wegversmallingen in de
Hoofdstraat weggehaald. Hiervoor zijn plateaus in de
plaats gekomen. Daarnaast zijn er brede, rode fietssuggestiestroken op de weg aangebracht. Dit geeft
meer ruimte voor fietsers en geeft hen een duidelijke
plek op de weg. Ook zijn er rioolwerkzaamheden
uitgevoerd. Huisaansluitingen zijn vervangen en een
hemelwaterriool is aangelegd.
Bomen
Bij de reconstructie van de Hoofdstraat is ook de
groeiplaats van de beeldbepalende bomen verbeterd.
Dit is gedaan door het aanbrengen van voedingsstoffen en compost. Hierdoor krijgen deze sfeerbepalende bomen weer een goede toekomstverwachting.

Dongense jeugd kan
kennismaken met
sport en cultuur
Op woensdag 9 november is op OBS De Springplank in ‘s Gravenmoer door wethouder René
Jansen en de mascotte van Sjors Sportief het nieuwe boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief
uitgereikt. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige en
voordelige manier kennis te maken met de sport en cultuur in Dongen.
Sinds de start in januari 2022 is Sjors Sportief ongekend
populair in Dongen. Dit najaar wordt ook Sjors Creatief aan
het project toegevoegd. Zo kunnen kinderen zich nu ook
aanmelden voor bijvoorbeeld gitaar-, viool- en zanglessen.
‘We zijn blij met deze toevoeging’ vertelt wethouder René
Jansen (sport en cultuur). ‘Op deze manier kunnen
basisschoolleerlingen nieuwe hobby’s en talenten ontdekken.
En daarbij kunnen Dongense aanbieders zich op een laagdrempelige manier presenteren aan de jeugd in Dongen’.
De Sjors-formule
In ruim 120 gemeentes in Nederland heeft de Sjors-formule
zich al bewezen. Een gebruiksvriendelijk digitaal inschrijfsysteem zorgt ervoor dat kinderen zich heel eenvoudig – en
vaak gratis – kunnen inschrijven voor proeflessen bij een
sport- of cultuuraanbieder.
Het boekje voor alle basisschoolkinderen
Vanaf woensdag 9 november krijgen alle leerlingen van
groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in de gemeente
Dongen het vernieuwde Sjors-boekje mee naar huis.
Aan het project zat ook een kleurwedstrijd verbonden.
Nowi van basisschool OBS De Springplank heeft de wedstrijd
gewonnen. Haar tekening siert de cover van het nieuwe
Sjors-boekje.

De kleurplaat van Nowi siert de cover van het nieuwe Sjors
boekje. Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Check uw 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 ongev eer één keer per w eek res tafval
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 weinig restafval over. Er is onderzocht dat 52 tikken
ruim voldoende is voor iedere gezinssamenstelling.
Inwoners met een medische indicatie kunnen extra tikken
aanvragen.

MKB-Nederland vindt dat ondernemers respect
verdienen voor hun inzet en dat er een moment moet
zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het belang
van ondernemers voor Nederland. Daarom heeft
MKB-Nederland elke derde vrijdag van november
uitgeroepen tot ‘Dag van de Ondernemer’. In 2022
vieren we de Dag van de Ondernemer op vrijdag
18 november! Gemeente Dongen sluit zich hier heel
graag bij aan en bedankt alle Dongense ondernemers
voor hun durf en doorzettingsvermogen.

Rioolwerkzaamheden
Lage Ham
Op maandag 21 november start de gemeente met de
renovatie van het riool in de Lage Ham. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 december. Tijdens
de werkzaamheden is de Lage Ham afgesloten voor
verkeer. Er is een omleidingsroute. Volg hiervoor de
borden. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk en
kunnen langer duren bij ongunstige weersomstandigheden, zoals vorst en aanhoudende regen.

Tips ter voorkoming
van woninginbraak
Tijdens de wintermaanden zien we het aantal woninginbraken vaak toenemen. We vragen daarom extra
aandacht voor dieven die de schemering en het duister
gebruiken om ongezien in te breken. Door de vroege
schemering kunnen inbrekers al aan het einde van de
middag makkelijker zien of bewoners thuis zijn of niet.
In het donker kunnen inbrekers bovendien eenvoudiger
ongezien wegkomen.
Dit kunt je zelf doen om jouw woning zo
onaantrekkelijk mogelijk te maken voor inbrekers :
- Sluit alle ramen en deuren als je weggaat
- Draai de deur altijd op slot als je de woning verlaat
- Laat geen sleutels aan de binnenkant van deuren en
ramen zitten
- Zorg voor goed hang- en sluitwerk
- Zorg voor goede verlichting in en rondom het huis.
Let op: het wordt al vroeg donker!
- Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt
- Leg je spullen niet in het zicht
- Hang/leg sleutels niet in het zicht
- Maak afspraken met buren om een oogje in het zeil
te houden
- Zet afvalcontainers of ladders niet in het zicht
- Vermeld niet op jouw voicemail of op social media
dat je weg bent.
Kijk voor meer preventietips op:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

foto 1: scan uw pas / druppel

Hoeveel tikken heb ik nog dit jaar?
Het aantal tikken dat u nog heeft kunt u zien op de meeste
ondergrondse restcontainers. In Dongen staan twee soorten
restafvalcontainers. Bij de nieuwe (vierkante) containers
kunt u het aantal tikken aflezen, bij de oude (ronde)
containers helaas nog niet. In Dongen staan in totaal 110
containers, waarvan 80 nieuwe.

foto 2: achter saldo staat
uw aantal tikken.

Nieuw e container:
hierop kunt u het
aantal tikken zien.

Oude container:
hierop kunt u niet
het aantal tikken
zien
Hoe werkt het?
U legt uw druppel/pasje 5 seconden op de lezer (foto 1). Bij
saldo staat het aantal tikken dat u nog heeft voor dit jaar
(foto 2). Let op, als u alleen het aantal tikken wilt weten
moet u niet de klep openen. Als u de klep opent gaat er
een tik van uw saldo af. Geen nieuwe container in de buurt
of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via 14 0162 of stuur een mail naar afval@dongen.nl

Meer dan 8 tikken over? Goed bezig!
Het jaar heeft nog 7 weken. Bijna 80% van de inwoners
is goed bezig en heeft nog meer dan 8 tikken over. 22%
heeft 7 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 uw scheidingsgedrag.
Hoort er misschien meer bij PMD? Of kunt u gft beter van
het restafval scheiden? Meer informatie over afval scheiden
leest u in de Afvalwijzer App.
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 zakken 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,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? Mail dan naar afval@dongen.nl

Monument stilgeboren kinderen
in ’s Gravenmoer
Gem eente Dongen slaat de handen ineen m et de
S tichting Begraafplaats ’s Gravenm oer, de Christelijk
Gereform eerde Kerk en de Protes tants e Kerk in
’s Grav enm oer. S am en w illen w e een m onum ent op
de begraafplaats in ’s Grav enm oer ontw ikkelen om
kinderen die tijdens de eers te 24 w eken van de
zw angerschap overlijden te begraven en te herdenken. Wij vinden het belangrijk dat dit m onum ent
recht doet aan de ervaring van de ouder en w illen
dat het een écht 's Grav enm oers m onum ent w ordt.
Daarom zoeken w e inwoners van ‘s Gravenm oer die
ooit een kindje verloren tijdens de eerste 24 w eken van
de zw angerschap. We vragen hen om mee te denken
over hoe dat monument er uit zou m oeten zien.
Begraven stilgeboren kinderen officieel mogelijk
Het komt helaas vaker voor dan je zou denken, een kindje
dat overlijdt tijdens de zwangerschap. Jarenlang is er heel
weinig aandacht geweest voor het grote verdriet dat dit
betekent voor de ouders. Je praatte er niet over en ging
gewoon door. En ook in de wet waren veel zaken niet
geregeld voor deze kinderen en hun ouders. Gelukkig
komt er steeds meer aandacht voor de rouwverwerking van
nabestaanden. Zo is het in Nederland sinds 2019 bijvoorbeeld mogelijk om een stilgeboren kind officieel te erkennen. Steeds meer begraafplaatsen maken het mogelijk om
een kindje dat voor de 24e week van de zwangerschap
overlijdt te begraven. Ook op de begraafplaatsen in Dongen en ’s Gravenmoer is dat vanaf 1 januari 2023 officieel

mogelijk. Voor kinderen die na de 24e week van de
zwangerschap overlijden was dit al geregeld.
Monument stilgeboren kinderen
Het is een stap vooruit voor de ouders die nu of in de
toekomst een kindje verliezen tijdens de zwangerschap.
We weten echter dat de rouw en het missen van een
ongeboren kind soms een leven lang meegedragen wordt
door de ouders. Daarom is het belangrijk dat we ook voor
ouders die hier al langer geleden mee te maken hebben
gehad een plek inrichten waar ze naar toe kunnen om te
rouwen en te gedenken. In Dongen is hiervoor al een
monument, maar in ’s gravenmoer is dit nog niet geregeld.
We vragen ouders mee te denken over dit nog te realiseren
monument.
Bijeenkomst op 28 november
Op maandagavond 28 november organiseren we daarom
van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst in de Geubel in
’s Gravenmoer. Tijdens deze avond zullen we samen met de
kunstenares die het monument gaat ontwerpen verkennen
hoe we de gedeelde ervaring van alle aanwezigen kunnen
vertalen naar een monument. Heb je ooit een kindje
verloren tijdens de zwangerschap én wil je bijdragen aan
de ontwikkeling van een monument op de begraafplaats in
’s Gravenmoer waar alle doodgeboren en niet levensvatbare
kinderen herdacht kunnen worden? Meld je dan aan bij
gemeente Dongen via donald.meulensteen@dongen.nl.

Reacties gemeenteraad op Programmabegroting 2023

Volkspartij Dongen is blij met begroting
De titel van de begroting ‘Niet sparen maar helpen’ laat
voor de Volkspartij Dongen duidelijk zien dat de corona
pandemie en gevolgen van de oorlog in Oekraïne tot zichtbare problemen leiden. Met deze aangenomen begroting
wordt een helpende hand geboden aan onze inwoners.
Huidige realiteit
Doordat we de afgelopen periode bewust behouden
zijn omgegaan met investeringen en dankzij incidentele
meevallers krijgt de begroting meer ruimte. Desondanks
houden we vast aan de financiële pijlers: een sluitende
begroting, een positieve jaarrekening en een beheersbare
schuldquote/liquiditeit.

Duurzaamheid
De verduurzamingsopgave moet haalbaar zijn voor inwoners. Samenwerking is het sleutelwoord. We zijn blij dat
we het concept klusbus hebben kunnen introduceren. En
dat Zwerf-Afval-Pakkers een waarderingscompliment krijgen
voor het goede werk. Daarnaast hebben we het college
verzocht opnieuw om tafel te gaan met Energie Dongen
over energieloket, en de vrijwilligers niet zomaar aan de
kant te zetten. In november zal het eerste gesprek al zijn!
Bouwen
Het CDA is blij met de voortgang om voldoende, en
betaalbare, woningen te realiseren, zoals de inzet op
flexwoningen, verruiming van de starterslening en de start
met de woonzorgvisie. Aan de andere grote bouwopgave,
de nieuwe scholen, wordt hard gewerkt. De financiële
kredieten voor alle scholen passen binnen de kaders.
Aan de wegen in ’s Gravenmoer wordt ook gebouwd.
Het CDA heeft zich ingezet om de aanpassing aan het
‘Geubelplein’ voor 2025 op te nemen in begroting (uitvoer
in 2026).

Goede basis voor toekomstige generaties
We willen een goede (financiële)basis neerleggen. De
verwachting is dat de kosten van de bouw van de scholen
zullen stijgen, maar actie om de schop in de grond te
zetten is noodzakelijk. Daarom wordt nu gemeentelijke
ondersteuning ingezet om het schoolbestuur te ondersteunen bij bijv. IKC de Biezen om stappen te zetten om het
programma van eisen in te vullen.

D66 Dongen stemt tegen de begroting
Wat hebben we voor elkaar gekregen?
OZB-niet woningen:
Samen met CDA en VVD, hebben we voor elkaar gekregen
om een eenmalige korting van 4% op de verhoging van de
OZB voor niet-woningen. Wij willen hiermee vooral onze
verenigingen/stichtingen en ondernemers een steuntje in de
rug geven.
Raadspotje
In het verleden hebben we al goede initiatieven kunnen
ondersteunen met het zelf te besteden raadspotje zoals
bijv. een bijdrage voor de huur voor de verenigingshal.
Daarom hebben we samen met CDA en D66 dit te besteden
potje van € 75.000,- structureel gemaakt.
Daarnaast gaan we onderzoek doen naar het realiseren van
een honden losloopstrook in Dongen-Vaart en gaan we
kijken naar de rol en eventuele uitbreiding van combinatiefunctionarissen sport en cultuur.

CDA: ‘minder ik, meer wij’
De begroting ‘Niet sparen, maar helpen’ is een sluitende
begroting met betere financiële kengetallen én waarin de
woonlasten worden beheerst. Het OZB-tarief voor woningeigenaren daalt zelfs.
Samenleving
De kracht van de samenleving moeten we, wat het CDA
betreft, veel meer benutten. Wij kiezen voor minder ik,
en voor meer wij. De samenleving vooropstellen door
zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. Daarom
hebben wij voorgesteld om geld vrij te maken voor
‘buurtinitiatieven’.

Waar blijft die uitgestoken hand?
D66 begon hoopvol aan deze nieuwe bestuursperiode na de
presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. Daarin stonden
mooie woorden als ‘constructieve samenwerking’ en ‘het
doorbreken van traditionele coalitie- en oppositie verhoudingen’. Helaas, na een halfjaar en de eerste begrotingsbehandeling is deze hoop wel vervlogen.
En dat terwijl wij in eerste instantie best positief waren over
de voorgestelde begroting. Er zaten namelijk een paar
goede voorstellen in. Onder andere het instellen van een
steunfonds van € 820.000,- bedoeld om inwoners,
verenigingen en ondernemers te helpen in deze zware tijd.
Maar toen duidelijk werd dat het CDA en de VPD al
€ 80.000,- euro uit dit steunfonds reserveerden voor een
belastingcompensatie van alle ondernemers en verenigingen
in Dongen, waren zij ons kwijt. Want waarom Coca Cola en
de Jumbo sponsoren met geld dat bedoeld is voor onze
kwetsbare inwoners? Waarom kiezen wij er niet voor om in
te zetten op het verlagen van de energiekosten van de
ondernemers en verenigingen die dit echt nodig hebben?
Want niet die paar tientjes extra belasting, maar juist de
honderden euro’s stijging van de energiekosten is het grote
probleem.
Verder was opnieuw uitstel van IKC de Biezen voor ons
onacceptabel, wordt er 3 miljoen uitgegeven aan het
gemeentehuis zonder duidelijk plan, is de subsidie voor
Energie Dongen door de gemeente gestopt en werden
veel van onze voorstellen, zoals die over verduurzaming
van het gemeentelijk wagenpark, weggestemd. Al met al
reden genoeg om dit jaar tegen de begroting te stemmen.
Was er dan helemaal geen goed nieuws afgelopen
donderdag?
Gelukkig wel. Onze voorstellen over een OV pas voor
minima, een boom voor iedere pasgeborene en het
regelmatig meten van het veiligheidsgevoel werden
unaniem aangenomen.

beloofde bestuurlijke slagkracht van een vierde wethouder?
Het is crisis!
OZB: Tijdens de tweede crisis in korte tijd gaat het college
de lasten verhogen voor met name ondernemers door een
forse OZB-verhoging van niet-woningen. De Dongense VVD
heeft met moeite een korting van 4% weten te realiseren.
Gemeentehuis en ambtelijk apparaat: De coalitie wil maar
liefst drie miljoen euro uitgeven aan verbouwing van het
gemeentehuis. Van een huisvestingsonderzoek wil ze niets
weten, terwijl het hybride werken minder kantoorruimte
nodig maakt.
Ook wordt er ruim één miljoen Euro per jaar extra uitgeven
aan uitbreiding van het ambtelijke apparaat. Een fatsoenlijke onderbouwing voor deze forse kostenverhoging ontbreekt. Het argument van het college komt neer op: “We
hebben het druk”.
Woningbouw en bouw van de IKC’s: We vernamen van de
verantwoordelijke wethouder dat de woningbouw dreigt te
stagneren. Op onze vraag wat het college hieraan gaat
doen hebben we nog geen antwoord gekregen.
En een motie om het college te committeren aan een maximale inspanning ervoor te zorgen dat de bouw van IKC De
Biezen niet verder zal vertragen werd door de VPD en het
CDA van tafel geveegd. De wethouder wilde deze inspanningsverplichting niet aangaan.
Veiligheid: We zijn content met de voorgestelde BOA-uitbreiding en dat cyber-criminaliteit aan de speerpunten van
het veiligheidsbeleid is toegevoegd. Daar hebben we als
partij hard voor gepleit.

“Geen woorden maar daden”.
‘’Niet sparen maar helpen” is de titel van de Programmabegroting 2023-2026! Helpen kun je alleen maar als er een
solide begroting is die tegen een stootje kan. Maar is dat zo
met deze begroting? Met de huidige landelijke en mondiale
ontwikkelingen, die zoals het college zelf zegt, stevig
ingrijpen op onze toekomst en waarvan de uitkomsten
ongewis zijn? Moet je dan niet sparen en waar nodig helpen?
Helpen door de OZB voor bedrijven niet aan te passen aan
het landelijk gemiddelde vinden wij een slecht idee. Door
minder inkomsten uit de OZB kunnen we dan ook niet
sparen. Helpen door de opzet van een Steunfonds dat vanaf
1 januari 2023 ingezet gaat worden vinden wij een goed
idee, maar de OVD vindt dat er nu mensen geholpen
moeten worden. Dongenaren die al moeite hebben met
het betalen van hun rekeningen door de stijgende prijzen
zoals die van energie.
Maar sparen door het beschikbare krediet uit te stellen voor
IKC Biezen naar 2025 is een slechte zaak. Basisschool de
Biezenkring heeft dringend nieuw onderdak nodig!
Een uitgave van € 3 miljoen aan onderhoud en verduurzaming van het gemeentehuis staat hiermee in schril contrast.
Hiermee wordt niemand echt geholpen en wordt er niet
gespaard.
Als OVD vinden wij het heel storend dat de ouder wordende
Dongenaar in de begroting niet is meegenomen. Het woord
“ouderen” komt slechts éénmaal voor, terwijl toch bijna 25%
van de Dongenaren een leeftijd heeft van 65 jaar of ouder.
Voor ons als partij is met name het uitstel van IKC Biezen de
belangrijkste reden om tegen deze begroting te stemmen.
Investeren in onze jeugd is belangrijk, zij zijn de ouderen
van de toekomst!

Bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid mag geen scheidslijn vormen in onze samenleving. Het CDA is blij met het steunfonds van ruim
800.000 euro, waardoor inwoners, ondernemers, stichtingen
en verenigingen kunnen worden ondersteund.

Voor het eerst in jaren heeft de VVD tegen de begroting
gestemd en met reden: Deze begroting is ronduit gênant.

Het college stelt een belastingverhoging (OZB) voor van
ruim 10% op niet-woningen. Dit raakt stichtingen, verenigingen en ondernemers. Het CDA blij met de realisatie van
een korting voor deze doelgroep.

Steunfonds: Tot onze verbazing bleek dat het college
nog niet begonnen was met een inventarisatie van de
problemen en ze had ook nog geen adviezen ingewonnen
bij de sociale en maatschappelijke partners. Waar is de

Begroting van de schone schijn

Op www.dongen.nl/begroting
kunt u de begroting lezen of de
begroting in één opslag bekijken.

ingang van 18 november 2022 tot en met donderdag 29 december
2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het
gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen. Voor een bezoek aan het
gemeentehuis dient u vooraf een afspraak in te plannen.
Het wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer.NL.IMRO.0766.BPW202200021-VG01).

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
Dorpsplein 's Gravenmoer
Molendijk 3
parkeerplaats Wilhelminaplein

Looiersplein
Vaartweg 5
Eikenstraat 16,
Lage Ham 59
De Slof 13
Mgr. Nolenslaan 46 + 48
Uiterste Stuiver Oost 7
Hoge Ham 81C Enz.
Hoge Ham 62
Vaartweg 87A
Vennen 13
Mgr. Nolenslaan 73
Boterweide 8
Klinkerpad 8
Achter de Bergen 39 en 40
Minister Goselinglaan 1 A
Sluisweg 41,
Diverse straten Dongen
Molendijk 43,
Wilheminaplein
Mgr. Nolenslaan 92
Julianalaan 33
Lage Ham 106
Dorpsplein Hoofdstraat
Eikenstraat 16
Vierbundersweg 11
Lage Ham 160A
Hoge Ham 62
Vaartweg 5
Akkerwinde 44
Hoge Ham 138
parkeerplaats Wilhelminaplein

Weegbree 2
's Gravenmoer
Heuvelstraat 21
Hoge Ham 159
Industriestraat 18
van Goghstraat 14
Hertog Janstraat 19
Stoomberg 15

Omschrijving
verkoop oliebollen t.b.v. de
muziekvereniging (10-12-2022)
gymnastiekvereniging O.N.I.
verkoopvergunning 31-12-2022
plaatsen van een opslagcontainer,
schaftwagen en toiletvoorziening
t/m 23-12-202
Sinterklaasintocht 12 en 13 november 2022
kappen van en kastanjeboom
plaatsen van dakkapellen
kappen van bomen
aanleggen van een in- en uitrit
uitrit Geweigerd
aanleggen van een inrit
aanpassen erfafscheiding
kappen van 13 gemeentelijke bomen
( locaties zie onderaan advertentie)
intocht Sinterklaas 20 november 2022
plaatsen van een opbouw op de
achterzijde
uitbreiden van de woning
gewijzigd bouwen van een woning
aanvraag kapvergunning
oude JAL Dongen bouwen twee
appartementen
VV-dongen - wijziging drank en
horecavergunning
dakkapel plaatsen
expeditie Bethlehem 17 december 2022
aanleggen van een uitrit
Oranjeparkfestival
ontheffing op bestemmingsplan
huisvesten arbeidsmigranten
keerconstructie in talud waterloop
ombouwen bestaande bedrijfsruimten
naar opslagruimte
verkoop oliebollen (net als vorig jaar)
t.b.v. de muziekvereniging (10-12-2022)
plaatsen van dakkapellen
milieu neutrale melding- tijdelijk
verplaatsen van calamiteitenbassin
aanleggen van een extra uitweg
kappen van 13 gemeentelijke bomen
( locaties zie onderaan advertentie)
kappen van en kastanjeboom
plaatsen van een tijdelijke woonunit
kappen van 4 lindes
plaatsen van een opslagcontainer,
schaftwagen en toiletvoorziening
t/m 23-12-202
TB03 Tiny Beljaart Dongen
Lampionnentocht OBS de Springplank
22-12-2022 van 17.00 tot 18.00 uur
kappen van twee bomen
plaatsen Bouwhekwerk
bouwen van Droogkamers 4 en 5
Asbest verwijderen
plaatsen van een container voor de
periode van 03-12-2022 00:00 tot 18-12-2
verwijderen asbest

Datum
Besluit aanvraag. Besluitdatum: 31 oktober 2022

Zaaknummer
2022-018983

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 november 2022

2022-017794

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 november 2022

2022-019093

Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit
Besluit

1 november 2022
1 november 2022
10 november 2022
2 november 2022
3 november 2022
3 november 2022
3 november 2022
3 november 2022
31 oktober 2022

2022-016618
2022-019037
2022-019026
2022-018516
2022-015750
2022-013065
2022-012985
2022-017347
2022-019015

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 oktober 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 4 november 2022

2022-018451
2022-016172

Besluit
Besluit
Besluit
Besluit

2022
2022
2022
2022

2022-018683
2022-018565
2022-017661
2022-013560

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 november 2022

2022-002458

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 november 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 november 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 november 2022
Ontvangst aanvraag op 10 november 2022
Ontvangst aanvraag op 10 november 2022

2022-018853
2022-016341
2022-015773
2022-019968
2022-019898

Ontvangst aanvraag op 10 november 2022
Ontvangst aanvraag op 2 november 2022

2022-019904
2022-019340

Ontvangst aanvraag op 28 oktober 2022

2022-018983

Ontvangst aanvraag op 28 oktober 2022
Ontvangst aanvraag op 28 oktober 2022

2022-019026
2022-019024

Ontvangst aanvraag op 28 oktober 2022
Ontvangst aanvraag op 28 oktober 2022

2022-019020
2022-019015

Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst

29 oktober 2022
3 november 2022
31 oktober 2022
31 oktober 2022

2022-019037
2022-019433
2022-019079
2022-019093

Ontvangst aanvraag op 4 november 2022
Ontvangst aanvraag op 4 november 2022

2022-019484
2022-019548

Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst

aanvraag op 7 november 2022
aanvraag op 8 november 2022
aanvraag op 8 november 2022
melding. Ontvangstdatum: 2 november 2022
melding. Ontvangstdatum: 28 oktober 2022

2022-019628
2022-019791
2022-019775
2022-019267
2022-018974

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 9 november 2022

2022-019813

op
op
op
op
op
op
op
op
op

op
op
op
op

aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.

aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:

Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:

op
op
op
op

4
4
4
4

november
november
november
november

Gemeentelijk bomen:
Bijlage aanvraag 2022-019015
Hazendonk-Haagbeuk, Wezeldonk- Hollandse Iep, park Schuttersveld- hartbladige els, Pasteurstraat-zwarte balsempopulier-Ruwe Berk, Waspikse
Weg- 2Essen, Bieselaar-Japanse sierkers, Groenstraat-2ruwe Berken, Deken Batenburgstraat- Acacia, Vaartweg 's Gravenmoer 2 beuken.
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)

Ontw erpbes chikking Wabo, intrekken vergunning, uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vigerende
vergunning in te trekken voor:
Adres
Omschrijving project
De Leest 4 Dongen,
Intrekken Omgevingsvergunning,
ISCO Metal Products B.V.
aspect milieu, vanwege beëindiging
diverse activiteiten t.a.v. harden of
gloeien van metalen of diffunderen
van stoffen in het metaaloppervlak
(omwb zaaknr.2022-019956).
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 18
november tot en met 29 december 2022 in te zien via de gemeente
Dongen.
Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus 75, 5000

AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen is ook mogelijk via:
info@omwb.nl.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Wet ruimtelijke ordening
Vas ts telling w ijzigings plan Klein Dongens ew eg 40 in Dongen
Het wijzigingsplan Klein Dongenseweg 40 betreft de wijziging van de
bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’. De oude
bedrijfswoning wordt ontmanteld en een nieuwe burgerwoning
wordt op deze locatie gerealiseerd om aan de huidige kwaliteitseisen
te kunnen voldoen.
Geen vaststelling exploitatieplan
Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de
gemeenteraad in beginsel verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Aangezien het kostenverhaal
op een andere wijze is verzekerd, namelijk via het afsluiten van een
anterieure grondexploitatie-overeenkomst, is het vaststellen van een
exploitatieplan niet nodig.
Ter inzage
Het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen met

Instellen beroep
Tegen het besluit kan, gedurende de terinzagetermijn, beroep worden ingesteld door:
• een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.8 Wro, een
zienswijze tegen het wijzigingsplan heeft ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders;
• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, tot het
college van burgemeester en wethouders heeft kunnen wenden.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den
Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend.
Inwerkingtreding wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist.
Informatie
Voor nadere informatie over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Meijer van het team Beleid, telefoonnummer:
14 0162, e-mail: mandy.meijer@dongen.nl of bij afwezigheid met een
collega van team Omgevingsbeleid.

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:
Heuvelstraat 5 Dongen, Stichting Stronk
Klein Dongenseweg 54 te Dongen, C en C Jansen V.O.F.
Heuvelstraat 5 Dongen, Remade Industry B.V.
Daniëlsweg 1 Dongen, Van der Korput Hoveniers B.V.

n

WET GELUIDSHINDER

Bes luit v as ts telling hogere w aarde Klein Dongens ew eg 40 in
Dongen
Voor het perceel Klein Dongenseweg 40 in Dongen wordt het uitwerkingsplan het bouwen van woning vastgesteld. Op deze locatie kan
niet aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai worden voldaan. Daarom zijn burgemeester en wethouders voornemens voor deze woning een hogere waarde vast te stellen.
Het besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van vrijdag 17
november 2022 tot en met donderdag 29 december 2022 tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie Bouwen
en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in
Dongen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis, dient u vooraf eerst
te informeren naar de dan geldende regels ten aanzien van Covid-19.
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar
voren brengen:
• schriftelijk, ter attentie van: burgemeester en wethouders van
Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
• digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van burgemeester en wethouders van Dongen;
• mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend
ambtenaar van het team Vergunning en Handhaving (tel: 140162).

n

BEKENDMAKINGEN

Bes luit am bts halv e w ijziging adres gegevens naar onbekende
bes tem m ing
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
Voesenek, S.J.H.P.
Schoehuijs, W.

Geboortedatum
03-05-1988
01-11-1992

Zaaknummer
2022-011816
2022-006270

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, 17 november 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

