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Begroting 2023
Op donderdag 3 november (opiniërend) en donderdag
10 november (besluitvormend) aanstaande, bespreekt
de gemeenteraad de ontwerpbegroting van de
gemeente Dongen voor 2023. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de raadszaal. De entree
is via de achteringang van het gemeentehuis, Hoge
Ham 62. U kunt dan plaatsnemen op de publieke
tribune en het debat volgen van de raad.
De vergadering is ook online te volgen via
www.dongen.nl/gemeenteraad.
Begroting in één oogopslag
We hebben voor u een samenvatting op hoofdlijnen
gemaakt: De begroting in één oogopslag. Daarin staan
de belangrijkste inkomsten en uitgaven vermeld. De
ontwerpbegroting is opgesteld door burgemeester en
wethouders. Het is aan de gemeenteraad om deze
vastte stellen, al dan niet met aanvullingen en/of
wijzigingen. De begroting in één oogopslag is te zien
op pagina 2 en 3 van deze krant.

Groente- en fruitbonnen, kledingbonnen en extra
decemberacties voor kinderen

Dongen Doet Mee-regeling
voor 2022 uitgebreid
Huishoudens in de ‘Dongen Doet Mee’-regeling ontvangen de komende periode bonnen voor
groente, fruit en kleding. In december zijn er extra acties voor kinderen van gezinnen die gebruik
maken van de Dongense Meedoenregeling. Met deze extra’s hoopt de gemeente huishoudens
met een laag inkomen te ondersteunen in een dure tijd. De gemeente Dongen trekt hiervoor
ruim € 40.000 uit.

31 oktober

Bijeenkomst Samen
naar een duurzaam
’s Gravenmoer
Op maandagavond 31 oktober, van 19.30 tot 21.30
uur, organiseert de gemeente Dongen een interactieve
bijeenkomst in De Geubel. Tijdens de avond gaan we
met elkaar in gesprek over hoe we samen kunnen
werken aan een duurzaam ’s Gravenmoer.
Interactief
Dit doen we door middel van tafelgesprekken waar
verschillende thema’s aan bod komen. Daarbij komen
inspirerende verhalen van mensen uit ’s Gravenmoer
en omstreken aan bod en staan we stil wat u zelf kunt
doen om te verduurzamen.
Uitnodiging en aanmelden
Alle inwoners van ’s Gravenmoer ontvangen binnenkort een uitnodiging. Voor deze informatieavond
kunnen inwoners van ’s Gravenmoer zich digitaal
aanmelden via duurzaam@dongen.nl of door het
antwoordformulier in te leveren in de brievenbus
van De Geubel.

Aan inwoners die gebruik maken van de Meedoenregeling is gevraagd waarmee ze de komende periode
geholpen zouden zijn. Zij gaven aan behoefte te
hebben aan ondersteuning in de energiekosten,
boodschappen en (winter)kleding en schoenen. Hierin
voorziet de gemeente met de uitbreiding van de
Meedoenregeling.
Groente-, fruit- en kledingbonnen
Huishoudens in de ‘Dongen Doet Mee’-regeling
ontvangen tot het eind van het jaar voor elke week
groente- en fruitbonnen ter waarde van € 10. Deze
bonnen kunnen ze inleveren bij In ‘t Groen Groenten en
Fruit en Natuurlijk Tomaat. Ook krijgen inwoners in de
Meedoenregeling dit jaar een kledingbon van € 50.
Deze kledingbon kunnen ze besteden bij deelnemende
Dongense kledingwinkels. Dit gaat niet van het budget
af wat mensen voor de Meedoenregeling krijgen.
Decemberacties: DongenIce en ‘Aan de Deur Geklopt’
Nog meer dan ooit is het belangrijk dat er extra
aandacht gaat naar gezinnen met kinderen. Nu de
decembermaand dichterbij komt, komen huishoudens
voor ingewikkelde keuzes te staan. In samenwerking
met DongenIce is daarom een arrangement samengesteld van € 12,50 voor inwoners in de Meedoenregeling.
Ook stelt de gemeente opnieuw budget beschikbaar aan
‘Aan de Deur Geklopt’. Dit lokale initiatief zorgt dat
ieder kind in Dongen het Sinterklaasfeest kan vieren.
Wethouder Ankie de Hoon (armoedebeleid): “Na het
betalen van rekeningen en boodschappen blijft er in

sommige gezinnen weinig tot geen geld over voor
kleding of schoenen. Bij het boodschappen doen
worden er ongezondere keuzes gemaakt, omdat dat
goedkoper is. Terwijl gezond eten voor iedereen
beschikbaar zou moeten zijn. Met de bonnen voor
groente- en fruit en kleding helpen we de gezinnen die
het op dit moment het moeilijkste hebben. Maar
armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met
vaak een structureel karakter. Daarom zetten we ook in
op een structurele aanpak van armoede. Er wordt
onderzoek gedaan naar het gebruik en niet- gebruik
van onze minimaregelingen. Zodat we ons beleid nog
beter kunnen laten aansluiten bij de behoeftes van
inwoners die er gebruik van maken.”
Meer inwoners hebben recht op Meedoenregeling
In Dongen hebben ruim 200 inwoners zich aangemeld
voor de Meedoenregeling. Door ruim 700 toekenningen
voor de energietoeslag werd nog meer duidelijk dat
meer inwoners recht hebben op de Meedoenregeling.
Maar ze moeten dit wel zelf aanvragen. Om inwoners
hier attent op te maken krijgen huishoudens die wel de
energietoeslag ontvangen maar niet zijn aangemeld
voor de Meedoenregeling eenmalig de groente- en
fruitbonnen thuisgestuurd. Met daarbij de oproep om
zich aan te melden voor de Meedoenregeling. Zodat ze
alsnog dit jaar gebruik kunnen maken van de acties. Op
www.dongen.nl zijn alle regelingen en ondersteuningsmaatregelen makkelijk te vinden via de button Hulp bij
rondkomen.
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Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 21
oktober tot en met 1 december 2022 in te zien via de gemeente
Dongen.

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

Trompstraat 24
Vaartweg 55
Vaartweg 66
Lange Veertel 8
Van Eyckstraat 36
Donk 21
Van Eyckstraat 36
Rietveldstraat 29
Julianastraat 8
Klinkerpad 8
Mgr. Nolenslaan 28
Vaartweg 137 Dongen
Wielstraat parkeerterrein
Hoge Ham 81C t/m 81G enz.
Mgr. Schaepmanlaan 41
Doelstraat 3A
de Hak 11
Klein Dongenseweg 59
Molendijk
Oude Baan 88B
Doelstraat 3A UNIT
Laagstraat 34
Hoofdstraat 62
Mgr. Nolenslaan 28
Wielstraat
Parkeer terrein

Omschrijving
Het plaatsen van een steiger vanaf
24-10-2022 tot 7-11-2022
het plaatsen van een container
04-10-2022 tot 17-10-2022
Asbestverwijdering
gedeeltelijk slopen en asbest
verwijderen van de stal
het plaatsen van 1 container vanaf
20-10-2022 tot en met 24-10-2022
het plaatsen van een kraan op
3-11-2022
het plaatsen van 1 container vanaf
31-10-2022 tot en met 14-11-2022
het plaatsen van een kraan op 1-11-2022
het plaatsen van 1 container vanaf
7-11-2022 tot en met 18-11-2022
Asbestverwijdering
kapvergunning
Plaatsen van een dak opbouw
Verbouwing horecapand naar
2 woningen
Opslag materiaal Hoofdstraat
Aanpassen erfafscheiding
Het kappen van een lijsterbes
Tijdelijke woning
Uitbreiden werkplaats
Uitbouwen woning
Gymnastiekvereniging O.N.I. verkoopvergunning 31-12-2022
Huisvesten Arbeidsmigranten
Tijdelijke woning
verbouwen van de woning
zonnepanelen en isoleren dak achter
aanbouw
Plaatsen dakopbouw

Datum
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 4 oktober 2022

Zaaknummer
2022-017512

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 3 oktober 2022

2022-017492

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 september 2022 2022-017196
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 26 september 2022 2022-017066

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 oktober 2022

2022-018062

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 11 oktober 2022

2022-017884

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 10 oktober 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 10 oktober 2022

2022-017865
2022-017840

Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst

melding. Ontvangstdatum: 1 oktober 2022
aanvraag op 5 oktober 2022
aanvraag op 4 oktober 2022
aanvraag op 4 oktober 2022

2022-017369
2022-017661
2022-017595
2022-017588

n

Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

op
op
op
op
op
op
op

2022-017572
2022-017347
2022-017333
2022-017496
2022-018065
2022-017958
2022-017794

Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat zij in de
vergadering van 5 september 2022 hebben:
- ingetrokken de 'Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
2019'
- vastgesteld de 'Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
2022'.

Besluit
Besluit
Besluit
Besluit

aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.

Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:

op
op
op
op

4 oktober 2022
30 september 2022
30 september 2022
3 oktober 2022
13 oktober 2022
11 oktober 2022
10 oktober 2022
7 oktober 2022
6 Oktober 2022
6 oktober 2022
30 september 2022

2022-013939
2022-017496
2022-016003
2022-016895

tijdelijk opslag t.b.v. reconstructie hoofd- Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 oktober 2022
straat vanaf 13-10-2022 t/m 18-11-202
het plaatsen van een container vanaf
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 oktober 2022
Grutterijstraat 106
21-10-2022 t/m 21-11-2022
Mgr. Schaepmanlaan 41
het kappen van een Lijsterbes
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 oktober 2022
wijziging op verleende vergunning
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 oktober 2022
Doormanstraat 11
uitbreiden van de woning
bouwen van een loods
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 oktober 2022
Klein Dongenseweg 54
bouwen van een werkplaats/opslagruimte Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 oktober 2022
Klein Dongenseweg 54
Wilhelminaplein
aanvraag horecavergunning
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 oktober 2022
Stichting Horeca DongenIce
Kerkstraat 33
Museum De Looierij - AlcoholBesluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 Oktober 2022
vergunning- Kerkstraat 33
Schweitzerstraat/ planetenstraat het kappen van bomen t.b.v. nieuwbouw Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 oktober 2022
Laagveen 27
het plaatsen van een container vanaf
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 oktober 2022
10-10-2022 t/m 24-10-2022

2022-017572
2022-018052
2022-017333
2022-016843
2022-015725
2022-015727
2022-007565
2021-019927
2022-016944
2022-017793

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.

Delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Dongen
De raad van de gemeente Dongen heeft in zijn vergadering van 29
september 2022 besloten:
1. De bevoegdheid tot het wijzigen van delen van het omgevingsplan
te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, voor
de onderdelen die zijn opgenomen in de ‘Notitie delegatiebesluit
gemeente Dongen – Omgevingswet’, d.d. 1 september 2022 , en
hierbij delegatiepunt 2 te wijzigen in: “Het verwerken van wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving, waarbij er geen lokale beleidsruimte is geboden om deze
nader in te vullen.”
2. Het onder 1 genoemde besluit in werking te laten treden op de dag
dat de Omgevingswet in werking treedt.
3. Het delegatiebesluit gedurende de eerste drie jaren – na inwerkingtreding Omgevingswet – tweemaal per jaar te monitoren en jaarlijks
te evalueren.
De raad is het bevoegd bestuursorgaan voor het vaststellen en wijzigen van het omgevingsplan. Het delegatiebesluit geeft het college van
burgemeester en wethouders de mogelijkheid om delen van het
omgevingsplan vast te stellen. Het delegatiebesluit treedt pas in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.
Het delegatiebesluit is in te zien bij de balie Bouwen en Milieu in de
hal van het gemeentehuis, maar ook digitaal te raadplegen via
www.overheid.nl.
Ontwerp omgevingsvisie gemeente Dongen
De gemeente Dongen heeft een ontwerp-omgevingsvisie gemaakt.
Iedereen kan deze ontwerpvisie bekijken. Waarom een omgevingsvisie wordt gemaakt en wat een omgevingsvisie is kunt u lezen op
www.dongen.nl/omgevingswet.

Wij hebben besloten om nabij Azaleastraat, Gerardus Majellastraat en
Glorieux, 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
per locatie voorzien van het verkeersbord E4 voorzien van het onderbord 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 20 oktober 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. een van de volgende zaaknummers;
•
2022-016294 betreffende locatie Azaleastraat
2022-016289 betreffende locatie Gerardus Majellastraat
•
2022-016129 betreffende locatie Glorieux
•
Indienen via info@dongen.nl. Kunt u niet digitaal reageren, dan kunt
u uw bezwaarschrift per post toesturen aan de gemeente Dongen.

2022-018057

2022-017595

OMGEVINGSWET

VERKEER

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 oktober 2022

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 oktober 2022

n

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.

n

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
Kerkstraat 52G

inrichting voor de productie van frisdranken en niet-bruisende dranken
(olo nr.4928277; omwb zaaknr.2021040664).

Hoe kunt u de omgevingsvisie bekijken?
U kunt van vrijdag 21 oktober 2022 tot en met donderdag 1
december 2022 de ontwerp-omgevingsvisie bekijken via:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer
NL.IMRO.0766.OV2023000001-OW01);
• Op de gemeentelijke website viawww.dongen.nl/omgevingswet;
• Bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen Maak een afspraak via 140162.
Zienswijze
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of
mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus
10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw Connie Gorissen van het
team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail:
connie.gorissen@dongen.nl.
Hebt u nog vragen?
Voor nadere informatie over de ontwerp omgevingsvisie kunt u contact opnemen met mevrouw Connie Gorissen van het team
Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162,
e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

n

Wabo

Ontwerpbeschikking Wabo, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen voor:
Adres
Omschrijving project
Eindsestraat 137 Dongen,
Omgevingsvergunning, aspect milieu,
Coca-Cola Europacific
revisievergunning voor de gehele

BEKENDMAKINGEN

Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2022

De Beleidsregel zal, na inwerkingtreding, worden gebruikt als toetsingskader voor aanvragen om omgevingsvergunning voor het tijdelijk
huisvesten van arbeidsmigranten. De Beleidsregel wordt in dat opzicht
aangemerkt als beleidsregel voor het buitenplans afwijken van de
regels van het bestemmingsplan ex artikel 2.12, eerste lid onder a
onder 2o Wabo.
De Beleidsregel treedt in werking met ingang van 21 oktober 2022. De
Beleidsregel is in te zien bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het
gemeentehuis, maar ook digitaal te raadplegen via www.overheid.nl.
Voornemen tot verkoop grond aan Oude Baan
Burgemeester en Wethouders van Dongen maken bekend voornemens
te zijn om te verkopen een perceel grond ter grootte van circa 12 m²,
gelegen aan de Oude Baan te Dongen, nabij de kruising met de Deken
Batenburgstraat, aan Enexis Netbeheer B.V. voor de koopsom van €
1.920,00. Het perceel wordt door koper gekocht ten behoeve van het
plaatsen van een klein gasdistrictstation. Aangezien Enexis Netbeheer
B.V. de enige netwerkbeheerder is, is zij ook de enige gegadigde
koper voor dit perceel ten behoeve van het beoogde gebruik. Er heeft
daarom geen mededingingsprocedure plaatsgevonden.
Indien er bedenkingen zijn tegen deze verkoop kan dat schriftelijk
kenbaar gemaakt worden binnen drie weken na dagtekening van
deze publicatie. Een schriftelijke bedenking kan worden gericht aan
het college van Burgemeester en Wethouders van Dongen, Postbus
10153, 5100 GE Dongen, bij voorkeur in te dienen via info@dongen.nl,
onder vermelding van zaaknummer 2022-016082.
Indien er binnen de gestelde termijn van drie weken na dagtekening
van deze publicatie geen bedenkingen worden ingediend zal worden
overgegaan tot verkoop.
Voornemen ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende
bestemming
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
Kovtun, K.V.
Korniienko, K.A.
Suhlobova, K.O.
Rohozina, T.M.
Pushankin, S.O.
Pushankina, K.O.
Khilenko, K.M.
Pushankina, K.M.
Lima, D.E.
Mazurkiewicz, R.
Hurkmans, N.

Geboortedatum
20-08-1995
17-01-2018
12-05-2017
07-02-1985
13-06-2018
07-07-2006
08-06-1957
20-09-1985
07-08-1984
07-02-1958
05-08-1999

Zaaknummer
2022-017578
2022-017578
2022-017577
2022-017577
2022-017576
2022-017576
2022-017576
2022-017576
2022-017221
2022-010507
2022-017229

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.
Dongen, 20 oktober 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

