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INHOUD
n Reconstructie Hoofdstraat ’s Gravenmoer
n Een geveltuin fleurt je straat op!
n Maatregelen eikenprocessierups
n VPD en CDA presenteren coalitieakkoord

Wijzigingen
openingstijden en
bereikbaarheid
Vanwege de aankomende feestdagen zijn er
wijzigingen in de openingstijden en bereikbaarheid
van het gemeentehuis en milieustraat De Coolhof.
Milieustraat De Coolhof
De milieustraat is gesloten op:
• Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
De Coolhof is de dag na Hemelvaart (27 mei) gewoon
geopend van 8.30 tot 15.30 uur.
Op de andere dagen gelden de reguliere
openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot
en met zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur.
Druktemeter
Tijdens deze periode kan het erg druk zijn bij De
Coolhof. Check daarom voorafgaand aan uw bezoek de
druktemeter via www.dongen.nl/milieustraat.
Gemeentehuis en De Entree
Het gemeentehuis is gesloten op onderstaande dagen.
De spreekuren van De Entree gaan op deze dagen ook
niet door. Ook kunt u ons op deze dagen telefonisch
niet bereiken.
• Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
• Dag na Hemelvaartsdag (vrijdag 27 mei): vanwege
verbouwingswerkzaamheden zijn we gesloten.
Dringende vraag voor burgerzaken die dag? Mail
dan naar burgerzaken@dongen.nl.
• Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni)
Bekijk de actuele openingstijden op
www.dongen.nl/contact

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Extra inzet voor
bestrijding onkruid
De lente is begonnen! Ook het onkruid geniet van warme temperaturen en groeit weer
vrolijk mee. Veel inwoners kunnen zich de explosieve groei van onkruid van vorige zomer
nog goed herinneren. Of het dit jaar net zo snel groeit weten we niet. We hebben wel onze
aanpak aangepast.
Het onkruidseizoen loopt van maart tot half oktober. Is
het droog? Dan groeit er minder onkruid. Is er veel regen
en is de temperatuur aangenaam, dan groeit het soms een
centimeter per dag. We bestrijden alleen onkruid op
pleinen, stoepen, straten, plantvakken en plantsoenen die
eigendom zijn van de gemeente.
Geen chemische bestrijding
We gebruiken sinds 2017 bij de bestrijding van onkruid
geen chemische bestrijdingsmiddelen. De grond wordt
hierdoor steeds schoner. Dit is een goede ontwikkeling
maar heeft wel als gevolg dat het onkruid volop de kans
krijgt om te groeien. Wij zijn ons er van bewust dat al dit
groen tussen de bestrating geen fraai gezicht is.
Borstelen en schoffelen
De gemeente werkt op dit moment met verschillende
methoden om het onkruid te bestrijden. Deze methoden
nemen meer tijd in beslag dan chemische bestrijdingsmiddelen. Dit ziet u helaas direct terug aan het onkruid tussen
de bestrating en in de plantsoenen. Onkruid op bestrating
verwijderen we met een borstel- en hetelucht machine. De
machines die hiervoor ingezet worden kunnen niet bij alle
plekken komen. Rondom lantaarnpalen, verkeersborden,
bankjes, afvalbakken, paaltjes, elektriciteitkasten kan
altijd onkruid blijven staan. Daar wordt met een brander
het onkruid verbrand. De plantsoenen onderhouden we
met schoffelen.

Buitendienst
De buitendienst van de gemeente Dongen zorgt voor het
onderhoud van de plantsoenen, grasvelden, heggen en
bomen. Voor het verwijderen van onkruid op bestrating
huurt de gemeente een aannemer in. Hierdoor kan het
voorkomen dat in de ene week de buitendienst het onkruid
in het plantsoen verwijdert. Maar dat het onkruid op de
stoep ernaast blijft staan. Hiervoor komt op een ander
moment de aannemer langs.
Extra inzet aannemer
Dit jaar huurt de gemeente de aannemer extra in. Ze gaan
ook de heggen snoeien. Hierdoor hebben de medewerkers
van de buitendienst meer tijd voor het verwijderen van
onkruid in de plantsoenen.
Enquête openbare ruimte
Vier keer per jaar zet de gemeente Dongen een enquête
over de openbare ruimte uit. In de informatiekrant van
2 juni leest u daar de eerste resultaten van. Ook leest u dan
hoe u kunt meedoen met de volgende enquête die in juni
uitgezet wordt.
Wilt u de enquête vier keer per jaar automatisch
ontvangen? Stuur een appje met de tekst Deelname
onderzoek openbare ruimte naar 06 – 15140870 of stuur
een e-mail met onderwerp Deelname onderzoek openbare
ruimte naar info@dongen.nl.

Bericht van de coalitie

VPD en CDA presenteren
coalitieakkoord ‘Versterken

Gratis menstruatie- en
incontinentieproducten

& Vernieuwen’
‘Versterken & Vernieuwen’, zo luidt de titel van het
coalitieakkoord op hoofdlijnen dat de Volkspartij
Dongen (VPD) en het CDA Dongen - ’s Gravenmoer
hebben geschreven voor de bestuursperiode 2022-2026.
Het akkoord is te lezen via
www.dongen.nl/coalitieakkoord.
Gemeenteraad
Op donderdag 19 mei aanstaande staat het
coalitieakkoord op de agenda in de raadsvergadering
(aanvang 20.00 uur) die openbaar toegankelijk is in het
gemeentehuis. De raadsvergadering is ook digitaal te
volgen via www.dongen.nl/gemeenteraad. Hierbij
wordt de mogelijkheid geboden aan de andere partijen
om met moties het (nieuwe) college (extra) opdrachten
mee te geven over de uitvoering van het voorliggende
coalitieakkoord op hoofdlijnen. In deze vergadering
wordt ook voorgesteld de beoogd-wethouders en de
nieuwe kandidaat-raadsleden te benoemen.

1 op de 10 v rouw en heeft s om s geen geld v oor
m aandverband of tam pons. Als je m oet rondkom en
v an een beperkt budget in de w eek, gaat dat geld
grotendeels op aan eten en drinken. Maar van dat
geld m oeten ook verzorgings - en hygiëneproducten
gekocht w orden. Dat m aakt dat er som s geen geld is
v oor m aandverband of andere m enstruatieproducten.
Ophaalpunt Eagle Shelter
Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw
beschikbaar zijn die het nodig heeft. De gemeente Dongen
stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar voor
mensen die moeite hebben om rond te komen. Of voor
inwoners waarvoor het lastig is om vanwege een andere
reden aan deze producten te komen.
Sinds 1 mei staat er bij Eagle Shelter langs de weg een kast.
Hierin liggen maandverband, tampons en incontinentiemateriaal. Inwoners die het nodig hebben, kunnen de
spullen uit deze kast pakken.
Meer ophaalpunten
Op korte termijn komen er meer plekken waar deze spullen
op te halen zijn. De gemeente is onder andere in gesprek
met scholen en huisartspraktijken. Wil je hier meer over
weten? Neem dan contact op met de gemeente via
info@dongen.nl of 14 0162.

Langste estafetteloop ter wereld komt door Dongen

Roparun Dongen 5 juni 2022

Eikenprocessierups
De laats te jaren hebben w e tijdens de zom erperiode in m eer of m indere m ate las t v an de
eikenprocess ierups . De m aatregelen die w e de
afgelopen jaren hebben getroffen lijken hun
v ruchten af te w erpen. Bij een steekproef zijn
dit jaar nam elijk w einig eitjes aangetroffen.
Maatregelen
De gemeente Dongen voert dit jaar dezelfde
maatregelen als vorig jaar uit om de eventuele overlast
zoveel mogelijk te beperken. We zetten preventief en
actief in op de bestrijding van de eikenprocessierups.
Dit doen we in samenwerking met onze partners
(Brouwers Groenaannemers en Storix). Zodra er nesten
zijn, worden deze weggezogen. Dit wordt gedaan door
Brouwers Groenaannemers en Storix. Plekken waar veel
mensen samenkomen en/of kwetsbare groepen zijn
(zoals scholen), hebben de hoogste prioriteit.
Wilt u weten welke maatregelen we uitvoeren?
Kijk hiervoor op www.dongen.nl/rups. Hier leest u ook
meer informatie over wat u zelf kunt doen. En waar u
op moet letten bij honden en andere huisdieren.
Melding doen?
Wilt u een melding maken over de eikenprocessierups?
Dat kan via de Fixi of dongen.nl/meldingdoen
foto: Jan Stads / Pix4Profs.

De Roparun is een estafetteloop v an m eer dan
500 kilom eter van Parijs , Brem en en Alm elo naar
Rotterdam w aarbij m ens en, in team v erband, een
s portiev e pres tatie lev eren om op die m anier geld op
te halen voor m ens en m et kanker. Dit jaar vindt de
Roparun plaats door alleen Nederland. De start is in
Ens chede en de finish is in Rotterdam (Coolsingel).
Team ‘’t Halv e Zolenlijntje’ uit Dongen doet al 15 jaar
m ee m et de Roparun en zijn dan ook verheugd dat
de estafetteloop dit jaar door Dongen kom t.

•

Doorkomst Dongen op 5 juni
Leden van Atletiekvereniging Atledo en het Dongense
Roparun team gaan ervoor zorgen dat de doorkomst een
groot feest wordt. Enkele feiten:
• De Roparun komt vanuit Kaatsheuvel in Dongen-Vaart
binnen. Via Klein Dongen en de Bolkensteeg wordt door
het centrum gelopen om vervolgens over het
Atledoterrein te komen. Via de Julianastraat en de
Eindsestraat vervolgt de karavaan haar tocht naar
Tilburg.
• De eerste teams worden op zondag 5 juni verwacht om
17.30 uur en de laatste teams passeren Dongen om
circa 23.30 uur.

•

•

•

De hele route wordt versierd met oranje vlaggen,
posters en ballonnen. Oranje is de kleur van het
tenue van de “Halve Zolen”.
Deze attributen worden in week 21 gratis deur aan deur
ter beschikking gesteld door het team. Iedere inwoner
en elk bedrijf langs de route krijgt een
papieren tas met deze attributen. Verzocht wordt het
eigen huis te versieren en de lopers aan te moedigen
op 5 juni.
Het mooiste versierde pand krijgt een prijs. De jurering
hiervoor is in handen van wethouder René Jansen.
Het hoogtepunt van de festiviteiten is gesitueerd op het
terrein van Atletiekverenging Atledo. Hier wordt een groot
podium opgetuigd en komen verschillende bands en
zangers optreden.

Dongen: Roparunnerstad 2022?
Dongen wordt tijdens het Pinksterweekend op de
‘Roparunkaart’ gezet! Wellicht dat dit gaat leiden tot de
uitverkiezing als Roparunnerstad van 2022. Dit zou
betekenen dat de gemeente Dongen een heel mooi
geldbedrag ter beschikking krijgt om lokaal een doel te
steunen dat relatie heeft met de palliatieve zorg voor
kankerpatiënten en hun gezinnen.

Reconstructie Hoofdstraat
’s Gravenmoer gestart

Parkeren caravans,
campers en vouwwagens
Het is weer lente! Dat betekent dat veel mensen
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. Het is belangrijk
te weten dat campers, vouwwagens en caravans
maximaal drie achtereenvolgende dagen op de
openbare weg geparkeerd mogen staan. Plan het
parkeren daarom goed.

Een impressie van hoe de Hoofdstraat eruit komt te zien.

Op m aandag 9 m ei is de uitv oering v an het project
‘herinrichting Hoofdstraat ’s Grav enm oer’ ges tart. 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. Dit
project w ordt gedeeltelijk m et financiële s teun van
de provincie Noord-Brabant gerealis eerd.
Onderdeel van de werkzaamheden is het weghalen van de
wegversmallingen in de Hoofdstraat. Hiervoor komen
plateaus in de plaats. Daarnaast komen er brede, rode fietssuggestiestroken op de weg. Dit geeft meer ruimte voor
fietsers en geeft hen een duidelijke plek op de weg.
Gelijktijdig met de reconstructie van de weg, worden
ook rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Er worden
huisaansluitingen vervangen en een hemelwaterriool
aangelegd.
Bomen
Bij de reconstructie van de Hoofdstraat wordt ook de
groeiplaats van de beeldbepalende bomen verbeterd. Dit
gebeurt door het aanbrengen van voedingsstoffen en
compost. Hierdoor krijgen deze sfeerbepalende bomen
weer een goede toekomstverwachting.
Bereikbaarheid
Vanaf dinsdag 10 mei wordt de weg tussen Klein Dongenseweg 19 tot Hoofdstraat 91 afgesloten voor doorgaand
verkeer. Het is dan ook niet mogelijk om auto(‘s) hier te
parkeren. Inwoners wordt gevraagd niet voor de
afzettingen te parkeren, zodat in geval van een calamiteit
de bereikbaarheid voor de hulpdiensten gegarandeerd is.

Het doorgaande gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid
via tijdelijke omleidingsroutes: één via de Lage Ham en één
via de Vaartweg. Het doorgaande fietsverkeer wordt
omgeleid via de Onkelsloot. Tijdens de werkzaamheden
worden voorzieningen getroffen, zodat woningen en
bedrijven altijd te voet bereikbaar blijven.

Informatie wijziging raadsvergaderingen:

Raadsvergaderingen
mei en juni 2022

Fasering werkzaamheden
De werkzaamheden worden in verschillende fases
uitgevoerd.
Fase 1 : Klein Dongenseweg 19 - Hoofdstraat 91
(Eetcafé ’t Trefpunt) (circa 200 m)
Fase 2 : Hoofdstraat 91 - Hoofdstraat 75
(voor kruising Wilhelminalaan) (circa 135 m)
Fase 3 : Kruising Wilhelminalaan
(Hoofdstraat 75 - Hoofdstraat 71) (circa 65 m)
Fase 4 : Hoofdstraat 71 (na kruising Wilhelminalaan) Hoofdstraat 56 (circa 85 m)
Fase 5 : Hoofdstraat 56 - Hoofdstraat 24 (circa 350 m)
Fase 6 : Hoofdstraat 24 - Kerkebosdreef (circa 150 m)
(Totaal : circa 985 m)

Vanwege de recente ontwikkelingen in de coalitieformatie is besloten om de planning te wijzigen voor de
raadsvergaderingen van 19 mei en 2 juni.
-

-

WhatsApp
Voor de informatievoorziening over dit project wordt
gebruik gemaakt van WhatsApp. Bewoners, ondernemers
en andere geïnteresseerden kunnen zo op de hoogte blijven
van de voortgang en de bereikbaarheid. Wie op de hoogte
wil blijven van het project, kan zich aanmelden voor de
WhatsApp-verzendlijst. Voeg telefoonnummer
06 - 21817973 toe aan uw contactpersonen, zend een
bericht met daarin de naam van het project, uw straatnaam
en huisnummer naar het nummer en meld u aan om
updates te ontvangen en vragen te stellen. Meer informatie
over deze service leest u op www.dongen.nl/whatsapp.

19 mei: gecombineerde raadsvergadering
(opiniërend en besluitvormend). Tijdens deze
vergadering wordt het coalitieakkoord aan de
voorzitter van de raad aangeboden. Ook worden de
kandidaat-wethouders voorgedragen, benoemd en
geïnstalleerd. Bekijk de agenda op
dongen.notubiz.nl.
2 juni: gecombineerde raadsvergadering
(opiniërend en besluitvormend). De volledige
agenda wordt in week 20 (16 t/m 20 mei)
gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem
dongen.notubiz.nl.

Een geveltuin fleurt je straat op
Wil je jouw straat en huis groener m aken, m aar heb je
geen voortuin? Dan is een geveltuin een oplossing! Een
geveltuin is een tuintje dat tegen de voorgevel van de
w oning is aangelegd. Een geveltuin brengt leven in
jouw straat en fleurt de straat op! Daarnaast helpt een
geveltuin bij het opnem en van fijnstof. Door m eer
groen in de straat kan regenw ater beter worden opgenomen en w armt de w oonom geving m inder snel op.
Hoe leg je een geveltuin aan?
Een geveltuin aanleggen kan gemakkelijk door vier stappen
te volgen.
- Informeer de gemeente via het aanmeldformulier op
www.dongen.nl/geveltuin. Informeer ook je buren over
het aanleggen van je geveltuin.
- Verwijder maximaal 60 cm aan tegels langs de gevel.
- Schep het zand weg tot maximaal 30 centimeter diep.
Vul het gat met tuingrond en meng de ondergrond er
doorheen.
- Plant planten in je geveltuin. Welke planten het goed
zullen doen in een geveltuin hangt af van de plek van
het tuintje.

Meer informatie
Op www.dongen.nl/geveltuin meer informatie over het
aanleggen van een geveltuin. Ook vind je hier handige tips
voor het onderhoud van een geveltuin

Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders
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:
Adres
Omschrijving project
Vierbundersweg 11 Omgevingsvergunning Wabo, milieuneutraal
Dongen, Ecco
wijzigen, tijdelijke beproevingen in het
Tannery
ontkalkingsproces met behulp van CO
(Holland) B.V.
(olo nr.6884013; omwb zaaknr.2022-019194).
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 23 juni 2022 in te zien via de gemeente

Voor vervolg zie pagina 4

gronden van het bezwaar.

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
Meester Janssenweg 28
Hoge Ham 45
Deken Batenburgstraat 2
Nabij Salviastraat 14
Achterhuizen 7
Vaartweg 133 Dongen
Crispijnhof 8
van Speykstraat 18
Hertenveld 8
Lange Veertel 61
Hoge Ham 9
Lage Ham 102

Deken Batenburgstraat 2
Dokter Koekkoeklaan 2
Grasklokje 5
van Linschotenstraat 89
Tramstraat 21
Weide 82
Sportlaan Dongen
Hoge Ham 45
Hortensiastraat 2
Middellaan 25
Kersengaarde 2
Paul van Ostayenstraat
Polarisstraat 19
Parkeervak voor Weide 35
Deken Batenburgstraat 2
Looiersplein, schoolplein
Vaartweg en hoek Molendijk/
Hoofdstraat
Diverse straten dongen
Parkeervak voor Weide 35
Reggestraat 71
Hoge Ham 45 Dongen
Kerkstraat 56
Baggelaar Dongen
Haanse Hoef 1A
Vennen 78
Rooseveltstraat 104
Rubensstraat 11
Hertog Janstraat
Pastoor Dirvenstraat 10
de Hak 3A
procureurweg 2 A
Dongen
Lange Veertel 61 PMZ
Vaartweg Dongen
Veldstraat 35
Gerardus Majellastraat 29
Salviastraat 15
Roerdomphof 15
Nieuwstraat 6
Wilhelminaplein Dongen
Rietveldstraat 8
Vierbundersweg 11
Molendijk 49
Klein Dongenseweg 67A

Omschrijving
Tijdelijke bouwunit/sta caravan
Ontheffing art 35 Alcoholwet
Bokse Bikers Day 2022
Ontheffing art 35 Alcoholwet
Obstacle Run 4 juni 2022
Plaatsen van drie container vanaf
16-5-2022 tot en met 13-7-2022
Bouwen van een woning
BBQ Contest De Vaartse Hoeve
Live muziek bij voetbalkantine
Olympia 11-06-2022
Verwijderen van asbesthoudend vloerzeil
Plaatsen van een container
13-5-2022 t/m 27-5-2022
Bouwen van Pre-mantelzorgwoning
Verbouwing Hoge Ham 9
Verbouwen bestaande kantoorruimte
en aanbouwen kantoorruimte tot
bedrijfsverzamelgebouw
Obstacle run Brabant 4 juni 2022
Renovatie Cluster 2012 - 18 woningen
's Gravenmoer
Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Plaatsen van een dakkapel
Splitsing van de winkelruimte
Verwijderen van asbest uit
woning (calamiteit)
nieuwe brug, (oude versleten
brug vervangen)
Ontheffing art 35 Alcoholwet
Bokse Bikers Day 2022
Melding brandveilig gebruik basisschool
Herbestemming kantoorpand naar
71 appartementen
Plaatsen van een container 17 tot
21 mei 2022
Vervangen garagedeur door kozijn
met raam
Plaatsen van een container 12 tot
20 mei 2022
Plaatsen van een schaftkeetje, chemisch
toilet en containertje 4 mei tot 17 juni
Ontheffing art 35 Alcoholwet
Obstacle Run 4 juni 2022
Volkspartij Dongen - vergunning
maandelijkse standplaats

Datum
ontvangst aanvraag op 10 mei 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 11 mei 2022

Zaaknummer
2022-008076
2022-007829

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 11 mei 2022

2022-007830

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 2 mei 2022

2022-007424

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 6 mei 2022
ontvangst aanvraag op 2 mei 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 5 mei 2022

2022-003117
2022-007596
2022-007828

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 4 mei 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 10 mei 2022

2022-007765
2022-008073

ontvangst aanvraag op 4 mei 2022
ontvangst aanvraag op 10 mei 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 5 mei 2022

2022-007782
2022-008066
2022-006263

ontvangst aanvraag op 10 mei 2022
ontvangst aanvraag op 11 mei 2022

2022-007989
2022-008108

ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst

2022-007984
2022-007785
2022-007802
2022-007889

Kleppers Lichtjestocht Dongen
Plaatsen van een schaftkeetje, chemisch
toilet en containertje 4 mei tot 17 juni
Plaatsen van een opbouw
Bokse Bikers Day 12 juni 2022
Ontheffing versterkt geluid 17-6-2022
Straatfeest Baggelaar 25-6-2022
Legaliseren inrit
aanbouw van een garage/berging
Maken van een dakterras op aanbouw
Plaatsen van een container van 12 tot
23 mei 2022
Miniroparun
Plaatsen van een velux-dakkapel-serre
aan de voorkant
Uitbreiden van het bedrijfspand
Vervangen huidige veldverlichting
bij v.v. Dongen
EpilepsieNL Melding gebruik
collectevergunning 5 t/m 11 juni 2022
Bouwen van Pre-mantelzorgwoning
Verwijderen van asbest van veldschuur
Plaatsen van een steiger vanaf
29-05-2022 tot 12-06- 2022
Plaatsen van een container van 19 mei
tot 2 juni 2022 op trottoir
Aanleggen van een inrit
Asbest platen verwijderen
Plaatsen van een steiger vanaf
9-5-2022 tot 21-5-2022
Aanpassing Horeca vergunning
Stichting Horeca DongenIce
Verbreden van de oprit
Tijdelijk herinrichten van het
terrein (milieu neutraal)
Plaatsen van een container 12 tot
16 mei 2022
Verhuren gebouw t.b.v. stichting voor
opslag maatschappelijke organisaties

aanvraag op 9 mei 2022
aanvraag op 4 mei 2022
aanvraag op 5 mei 2022
melding. Ontvangstdatum: 6 mei 2022

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 6 mei 2022

2022-000602

ontvangst aanvraag op 5 mei 2022

2022-007829

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 december 2021 2021-019432
ontvangst aanvraag op 12 mei 2022
2022-008244

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.

n

BEKENDMAKING

Concept Gebiedsvisie Kloosteromgeving Dongen ter inzage
Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat met
ingang van vrijdag 20 mei 2022 gedurende zes weken, dat wil zeggen
tot en met donderdag 30 juni 2022, op het gemeentehuis van
Dongen, Hoge Ham 62, bij de balie Bouwen en Milieu, ter inzage ligt
het concept van de Gebiedsvisie Kloosteromgeving Dongen. Voor het
inzien van de plannen dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.
Het concept van de Gebiedsvisie Kloosteromgeving Dongen is tevens
digitaal raadpleegbaar via de website samen.dongen.nl.
Aanleiding
Het concept van de Gebiedsvisie Kloosteromgeving Dongen heeft
betrekking op het gebied tussen de Hoge Ham, Bolkensteeg,
Kloosterpad en Achter den Ham te Dongen. Binnen dit historische
gebied worden een aantal ontwikkelingen voorzien die in samenhang
beschouwd en beoordeeld dienen te worden. Deze gebiedsvisie is
geen vastomlijnd plan, maar geeft duidelijk richting aan de mogelijke
toekomstige ontwikkelingen in dit gebied, die fasegewijs kunnen
plaatsvinden.
Indienen reactie
Met betrekking tot het concept van de Gebiedsvisie
Kloosteromgeving Dongen kan gedurende voornoemde inzagetermijn
door eenieder een reactie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10153, 5100 GE Dongen of per email aan info@dongen.nl.
Vervolgprocedure
Na de inzagetermijn stelt het college van burgemeester en wethouders een verslag vast met betrekking tot de ingekomen reacties en zal
vervolgens een besluit nemen over de vaststelling van de gebiedsvisie.
Hiertegen staat geen bezwaar of beroep open.
Informatie
Voor nadere informatie over het concept van de Gebiedsvisie
Kloosteromgeving Dongen kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker, de heer P. Verschoor van het team
Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162,
e-mail: patrick.verschoor@dongen.nl.

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 9 mei 2022

2022-007955

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 9 mei 2022

2022-006794

n

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 5 mei 2022

2022-007840

ontvangst aanvraag op 29 april 2022

2022-007455

Bes luit am bts halv e w ijziging adres gegevens naar onbekende
bes tem m ing

ontvangst aanvraag op 5 mei 2022

2022-007830

ontvangst aanvraag op 5 mei 2022

2022-007833

ontvangst aanvraag op 3 mei 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 29 april 2022

2022-007698
2022-007455

ontvangst aanvraag op 3 mei 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 4 mei 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 29 april 2022
ontvangst aanvraag op 2 mei 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 4 mei 2022
ontvangst aanvraag op 6 mei 2022
ontvangst aanvraag op 7 mei 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 11 mei 2022

2022-007702
2022-004885
2022-007153
2022-007607
2022-006685
2022-007905
2022-007908
2022-008161

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 mei 2022
ontvangst aanvraag op 29 april 2022

2022-005417
2022-007469

ontvangst aanvraag op 12 mei 2022
ontvangst aanvraag op 12 mei 2022

2022-008182
2022-008195

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 2 mei 2022

2022-007558

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.

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 Mei 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 2 mei 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 3 mei 2022

2022-007782
2022-007579
2022-007703

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

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 11 mei 2022

2022-008154

ontvangst aanvraag op 5 mei 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 12 mei 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 3 mei 2022

2022-007860
2022-008222
2022-007697

ontvangst aanvraag op 2 mei 2022

2022-007565

ontvangst aanvraag op 29 april 2022
ontvangst aanvraag op 29 april 2022

2022-007515
2022-007518

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 8 mei 2022

2022-007840

ontvangst aanvraag op 3 mei 2022

2022-007642

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.

BEKENDMAKING

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
Kluska, D.J.
Dudek, J.

Geboortedatum
22-06-1988
23-04-1975

Zaaknummer
2022-006620
2022-006621

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
Beek, E.A.M. van

Geboortedatum
04-02-1963

Zaaknummer
2022-000313

Een ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële
gevolgen hebben voor betrokkene(n). Wij verzoeken daarom een
ieder die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde
persoon/personen binnen twee weken na datum publicatie de medewerkers van het team Burgerzaken hiervan, onder vermelding van het
zaaknummer, op de hoogte te stellen.
Het team Burgerzaken is telefonisch bereikbaar op 140162.
U kunt het team Burgerzaken ook bereiken via het mailadres burgerzaken@dongen.nl of persoonlijk langskomen, dit nadat u een
afspraak heeft gemaakt.
Als team Burgerzaken van de gemeente Dongen geen nadere adresinformatie ontvangt binnen 14 dagen na dagtekening publicatie dan
zal worden overgegaan tot definitieve opname van gegevens over
het vertrek naar een onbekend land.

Alle officiële bekendmakingen kunt u ook inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl.
Dongen, 19 mei 2022

Vervolg van pagina 3
Dongen. De beschikking is op 11 mei 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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

