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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:
• Koningsdag (woensdag 27 april)
• Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
De Coolhof is gewoon geopend op Bevrijdingsdag
(donderdag 5 mei) 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.
•
•
•

Koningsdag (woensdag 27 april)
Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni)

Het gemeentehuis is gewoon geopend op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei). De Entree en het gemeentehuis
zijn dan ook gewoon telefonisch bereikbaar.
Bekijk de actuele openingstijden op www.dongen.nl/contact

Van aubade tot festival

Archieffoto Oranjeparkfestival

Koningsdag 2022:
We kunnen er weer op uit!
Na twee Koningsdag-edities thuis op de bank, kunnen we er dit jaar eindelijk weer op uit. Eén
ding is zeker: in gemeente Dongen moet je zijn tijdens Koningsnacht én -dag!
Koninklijke onderscheidingen
Op dinsdag 26 april vindt de traditionele lintjesregen plaats.
Op die dag ontvangen enkele Dongenaren een onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten en inzet voor de
Dongense samenleving. Zij worden dan benoemd in de
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marina Starmans
mag dit heuglijke nieuws brengen namens Koning WillemAlexander. Wie dit zijn en waarom zij deze onderscheiding
krijgen lees je op 26 april op www.dongen.nl,
facebook.nl/gemeentedongen en in de eerstvolgende
informatiekrant.
Oranjeparkfestival Wilhelminaplein
Na twee jaar afwezigheid wordt het Wilhelminaplein dit
jaar weer omgetoverd tot festivalterrein. Het Oranje Comité
Dongen organiseert hier op 26 april de Oranjenacht en op
27 april het Oranjeparkfestival, een gratis festival voor jong
en oud waar zowel nationale als internationale artiesten
optreden. ‘Koningsdag beleef je in Dongen’ is het motto en

het Dongense publiek heeft dat de afgelopen jaren op een
geweldige wijze omarmd. Een groot hoofdpodium, een
festivaltent, een eetplein, een Café Plein, veel artiesten,
DJ’s, een dansvloer en entertainment; aan alles is gedacht.
Kijk voor alle informatie over het festival op
www.oranjeparkfestival.nl.
’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart
In ’s Gravenmoer zullen de herauten te paard ’s ochtends
het dorp ingaan. Daarna volgt de aubade rond 9.00 uur
door Slagwerkgroep Crescendo en Fanfare Euterpe op het
dorpsplein bij het oude gemeentehuis. Vervolgens vindt de
kinderoptocht plaats. Burgemeester Marina Starmans reikt
prijzen uit voor de kinderen die het mooist verkleed zijn en
het mooist versierde voertuig meegebracht hebben.
In Dongen-Vaart worden in de ochtend de kinderspelen georganiseerd. Daarnaast zal burgemeester Marina Starmans
het startschot lossen van de 49e wielerronde.

Openstelling
Bevrijdingskapel
Koningsdag en
mei-maand

Inloopspreekuur De Entree elke
maandag bij De Cammeleur

Op Koningsdag en in de maand mei is de Bevrijdingskapel in park Vredeoord enkele dagen opengesteld. Hieronder de openingstijden:
•
•

•

Koningsdag 27 april: van 10.00 tot 16.00 uur als onderdeel van het Oranjeparkfestival.
4 en 5 mei van 10.00 tot 16.00 uur. En op 4 mei
omstreeks 19.45 uur als onderdeel van het
programma van dodenherdenking.
Alle zaterdagen in mei (7, 14, 21 en 28 mei) van
13.30 tot 16.30 uur.

U bent van harte welkom!

Vragen op het gebied v an w erk, inkom en en zorg?
U kunt telefonis ch of per e-m ail contact m et ons
opnem en door te bellen naar 14 0162 of een m ail te
s turen naar entree@dongen.nl.
Komt u liever langs, bijvoorbeeld omdat u digitaal minder
vaardig bent? Dan hebben wij onderstaande inloopspreekuren. Tijdens de inloopspreekuren kan algemene informatie
worden gegeven. Medewerkers kunnen een afspraak
maken voor een intake of iemand doorverwijzen naar
partners waar de gemeente mee samenwerkt.

Locatie De Entree gesloten
De locatie van De Entree is sinds de komst van corona in
maart 2020 gesloten. Dit blijft ook zo. Door de beperkte
ventilatiemogelijkheden is het geen geschikte locatie
meer om verantwoord bezoekers te ontvangen en om
medewerkers te laten werken. De dienstverlening van
De Entree heeft tijdens corona op verschillende manieren
plaatsgevonden. Zowel fysiek (aan de keukentafel bij
iemand thuis, in het gemeentehuis of bij een van onze
partners), als telefonisch of digitaal. Wij kijken continu
naar wat het beste past bij de inwoner die de vraag stelt.
Hierover zijn zowel inwoners als medewerkers tevreden.

Inloopspreekuren
• Algemeen: elke maandag van 8.30 tot 12.30 uur in De
Cammeleur (Hoge Ham 126)
• Financiën en schuldhulpverlening: elke eerste dinsdag
van de maand van 13.00 tot 14.30 bij Mijzo (kantoor
SWOD, Dongepark 1). En elke eerste maandag en derde
woensdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur bij Eagle Shelter (Crispijnhof 9).

9 mei tot en met 3 juni 2022

Dongenaren zetten hun alcoholgebruik op pauze

Werkzaamheden
begraafplaats
de Kremer

IkPas campagne vanaf 1 mei

In de periode van 9 mei tot en met 3 juni 2022 worden
er graven verwijderd op begraafplaats de Kremer
gelegen aan de Groenstraat in Dongen. De
begraafplaats is in deze periode op werkdagen van
7.00 uur tot en met 13.00 uur gesloten voor bezoekers.
Op woensdag 1 juni worden er graven verwijderd op
de begraafplaats in `s Gravenmoer gelegen aan de
Julianalaan. In het weekend en met Hemelvaartsdag is
de begraafplaats gewoon geopend. Indien er in deze
periode uitvaarten zijn worden de werkzaamheden
stilgelegd en kunnen de uitvaarten gewoon
plaatsvinden.
Reden verwijdering graven
De reden voor het verwijderen van de graven is dat
de rechthebbenden geen gebruik meer maken van
de mogelijkheid tot het verlengen van de grafrechten.
Stoffelijke resten zullen worden herbegraven in het
verzamelgraf op begraafplaats de Kremer. Indien
de werkzaamheden eerder zijn afgerond zal de
begraafplaats weer gewoon geopend zijn.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

In m ei start de IkPas cam pagne in de gem eente
Dongen. Tijdens deze m aand zetten deelnem ers hun
alcoholgebruik op pauze. Zo w ordt u bew uster v an
de keuze die u kunt m aken om w el of niet te drinken
en doorbreekt vastgeroes te patronen.
Gewoontepatronen kunnen handig, maar ook bedrieglijk
zijn. Soms gaan ze onbewust een rol spelen in uw leven,
waardoor u feitelijk niet meer weet wat de invloed van
deze gewoonte is op uw gezondheid. Veel mensen hebben
onbewust een patroon aangenomen, waarbij het
vanzelfsprekend is om vrijwel dagelijks één of meerdere
glazen alcohol drinken.

bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32%
gewicht tijdens de IkPas campagne.
Aanmelden
Doet u ook mee? Samen met andere Dongenaren zet
u uw alcoholgebruik op pauze. Meld u aan via
www.ikpas.nl/gemeente-dongen en ontvang tips,
recepten en artikelen. De IkPas campagne is onderdeel
van het Lokaal Preventieakkoord van Dongen.

Lichamelijke voordelen
Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen van de
IkPas campagne. Zo voelt 62% van de deelnemers zich

Thema 2022: Vrijheid in verbondenheid

Dodenherdenking 4 mei
Tijdens dodenherdenking herdenken w e in Dongen
burgers en m ilitairen die w aar ook ter w ereld zijn
om gekom en of v erm oord s inds het uitbreken van
de Tw eede Wereldoorlog, in oorlogs s ituaties en bij
v redes operaties .

de stilte volgt de kranslegging en vindt er nog een
samenkomst plaats in De Cammeleur.
Locoburgemeester René Jansen en wethouder Petra
Lepolder zijn aanwezig bij de herdenking in Dongen.
René Jansen zal ook een toespraak houden.

Dongen
In De Cammeleur wordt een herdenkingsbijeenkomst
georganiseerd waarbij verschillende sprekers zullen stilstaan
bij wat oorlog teweeg brengt. Ook wordt muziek ten
gehore gebracht. De bijeenkomst start om 18.45 in De
Cammeleur, inloop vanaf 18.30 uur. Na de bijeenkomst volgt
een stille tocht naar de bevrijdingskapel. Hier volgen enkele
toespraken, de taptoe en om 20.00 uur 2 minuten stilte. Na

’s Gravenmoer
In ’s Gravenmoer wordt ook een herdenkingsplechtigheid
georganiseerd. Bij het monument op de hoek HoofdstraatMolendijk-Wielstraat wordt om 20.00 uur 2 minuten stilte
gehouden en zal burgemeester Marina Starmans een
toespraak houden. Hierna volgt een kranslegging. Ook
wethouder Cors Zijlmans is aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst.

Medio mei besluitvorming in gemeenteraad

VPD en CDA leggen coalitieakkoord eerst voor aan inwoners
De Volks partij Dongen (VPD) en het CDA Dongen –
’s Grav enm oer m aken goede stappen bij hun
coalitiebes prekingen. Begin m ei w illen beide partijen
de eerste v ersie v an hun coalitieakkoord pres enteren.
Het definitieve akkoord zal halv erw ege m ei w orden
v oorgelegd in een raads vergadering, nadat éérs t de
inw oners zijn geraadpleegd.
De inwonerparticipatie krijgt zijn vorm doordat VPD en CDA
begin mei met het conceptakkoord langs de verschillende
dorpskernen gaan om daar het gesprek met de inwoner te
voeren over het voorliggende akkoord. ,,We betrekken in
een vroeg stadium de inwoners erbij. Ook bij de nadere
uitwerking van het akkoord, samen met andere partijen,
zullen we in gesprek blijven met onze inwoners’’, aldus VPD
fractievoorzitter Denise Kunst.
Akkoord op hoofdlijnen
Als grootste partij in de nieuwe gemeenteraad heeft de
Volkspartij Dongen (7 zetels) de partij met de grootste
zetelwinst CDA Dongen ’s Gravenmoer (van 3 naar 6 zetels)
uitgenodigd voor de coalitieonderhandelingen Dit was
conform het advies van informateur Gerard Vrenken.
De twee partijen hebben samen een ruime meerderheid in
de gemeenteraad Zoals eind vorige week bij de presentatie
van het informatieverslag is aangegeven zullen de partijen
een coalitieakkoord op hoofdlijnen opstellen De basis wordt
gevormd door de verkiezingsprogramma’s van VPD en
CDA, die zijn samengesteld met inwoners, ondernemers,
stichtingen en verenigingen. Het aankomend takendebat is

een van de redenen om te kiezen voor een akkoord op
hoofdlijnen.
Toegankelijk en transparant
“In het akkoord komen de maatschappelijke opgaven van
de gemeente en de ambities die beide partijen daarbij
hebben Samen met inwoners, partners en de gemeenteraad
volgt er in de komende raadsperiode een nadere uitwerking
over hoe we in de gemeente Dongen de opgaven en
ambities gaan invullen. Een akkoord op hoofdlijnen past
zodoende bij de bestuursstijl waar wij voor staan. Een open,
toegankelijke en transparante stijl, waarbij keuzes gemaakt
worden nadat eenieder die dat wil een inbreng heeft
kunnen leveren en de argumenten gewogen worden”,
vertelt CDA fractievoorzitter Stijn Sips.

wagens
Het is weer lente! Dat betekent dat veel mensen
weer op vakantie gaan met hun caravan, camper of
vouwwagen. Om goed voorbereid op pad te gaan is
het fijn deze zo dicht mogelijk bij uw huis te parkeren
om alle vakantiespullen in te kunnen pakken. 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.

Voor meer informatie

5 tips energiebesparende tips

5 simpele tips
De prijs van energie is hoog. Met een paar simpele tips kun
je tot wel honderden euro’s per jaar op gas besparen. Ook
thuis kan je de knop omzetten. Kom dus nu in actie!
Hoeveel ga jij besparen?
1. Zet je thermostaat op maximaal 19 graden: Zet de
thermostaat niet hoger dan 19 graden als je thuis bent.
Met elke graad lager bespaar je gas en dus geld.
Besparing € 200,- per graad
2. Douch maximaal 5 minuten: 80% van je warmwaterverbruik stroomt door de douche. Bespaar water en geld
door niet langer dan vijf minuten per keer te douchen.
Wil je een stapje extra zetten? Douch dan minder vaak
en installeer een waterbesparende douchekop. Of neem
een douche in plaats van een bad.
Besparing: € 130,- per jaar

campers en vouw-

Takendebat
Een belangrijk onderdeel in de campagne en uit de
informatiefase, was het zogenoemde takendebat. Hierin
beslist de gemeenteraad welke niet wettelijke taken de
gemeente zou moeten uitvoeren en welke niet. “Hierdoor
wordt er richting gegeven aan het handelen van de gemeente en is er de mogelijkheid om financiële ruimte te
scheppen door alle partijen. De mogelijkheid hiervoor is
er dus doordat het akkoord op hoofdlijnen wordt
vormgegeven. De planning is om dit debat zo snel mogelijk
te voeren na het afronden van het coalitieakkoord, wat
nader wordt afgestemd met alle partijen in de Dongense
gemeenteraad.”

Zet ook de knop om!

Onze energierekening s tijgt, w e m oeten nu m inder
afhankelijk w orden v an gas uit Rusland en w e w illen
klim aatverandering tegengaan. Daarom gaan w e nú
m eer en sneller energie bes paren. Kijk w at jij thuis
kunt doen. Nu m eteen en om je v oor te bereiden op
de kom ende w inter m et goede is olatie. Zet ook de
knop om . Zo gebruiken w e in een handom draai v eel
m inder energie.

Parkeren caravans,

3. Verwarm alleen de ruimtes waar je bent: Verwarm
niet je hele huis. Draai in ruimtes waar je niet bent de
verwarming op nul. Ook in de slaapkamers. Houd de
deuren in huis dicht.
Besparing: € 550,- per jaar
4. Zet ‘s avonds de thermostaat op 15 graden: Zet de
thermostaat aan het eind van de avond op 15 graden.
Dat kan al een uur voordat je gaat slapen. Let op: heb je
vloerverwarming? Zet je thermostaat dan niet lager dan
17 of 18, anders duurt het in de ochtend lang voordat je
huis is opgewarmd.
Besparing: € 260,- per jaar
5. Niet thuis? Zet de thermostaat op 15 graden: Is er
niemand thuis? Laat de thermostaat dan overdag op 15
graden staan. Het huis hoeft dan in de ochtend niet op
te warmen. Let op: heb je vloerverwarming? Zet je
thermostaat dan niet lager dan 17 of 18, anders duurt
het lang voordat je huis is opgewarmd.
Besparing: € 200,- per jaar
Meer informatie
Er is nog meer dat je kunt doen om verlies van warmte te
voorkomen. Lees op www.zetookdeknopom.nl hoe je met
kleine of grote investeringen je huis direct energiezuiniger
kunt maken.

www.dongen.nl

Actie Energie besparen doe je zo!

Informatieavond
“Energierekening
verlagen” voor wijken
Hoge Akker en De
Beljaart
Energie Dongen en Casade helpen u graag op weg om
uw energierekening te verlagen. Daarom nodigen zij alle bewoners van de wijken Hoge Akker en De Beljaart
uit voor een informatieavond op maandag 25 april 2022
in De Cammeleur. Inloop vanaf 19.45 uur, de bijeenkomst start om 20:00 uur en eindigt om 21.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u handige tips en informatie over hoe u energie kunt besparen. Ook zijn er
energiecoaches aanwezig die al uw vragen over energie
besparen kunnen beantwoorden. Alle inwoners van Hoge Akker en De Beljaart ontvangen een uitnodiging
voor de informatieavond.

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.

geboden een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Deze
mogelijkheid wordt te zijner tijd via de Informatiekrant en gemeentelijke website bekendgemaakt en in het Gemeenteblad van Dongen
gepubliceerd.
Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact
opnemen met het team Omgevingsbeleid via telefoonnummer 14
0162.

n
n

BOUWEN EN WONEN

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
hoek Molendijk-HoofdstraatWielstraat 's
Looiershof 11

Omschrijving
Datum
Dodenherdenking 's Gravenmoer 4-5-2022 ontvangst aanvraag op 7 april 2022

veranderen bedrijf met Narrowscreen/
LED scherm
verbouwen kantoorruimte en
Lage Ham 102
aanbouwen kantoorruimte tot
bedrijfsverzame
onderhoudswerkzaamheden en
Hoge Ham 57
deelherstel raamdelen
kappen van een boom
Stevenshof 21
Laagstraat 34
ontheffing op bestemmingsplan voor
tijdelijk plaatsen stacaravan
dodenherdenking 4 mei van Cammeleur
Nieuwstraat
naar Bevrijdingskapel
ontheffing drank en horeca
Hoofdstraat 4
Koningsdag 's Gravenmoer
Koningsdag 2022
Hoofdstraat 4
notenboom CG - Kappen van een boom
Rijensestraatweg 61
Mathieu Hermans Kleppertocht 18-4-2022
Kanaalstraat 10
Roparun Doorkomst Dongen 5-6-2022
Hertog Janstraat 41
Wilhelminaplein
Dwars door Dongen
kappen van een Ceder
Lijsterlaan 18
aanvraag ontheffing sluitingsuur
Tramstraat 40
Koningsnacht 26 op 27 april 2022
aanvraag beschikking behandelen
Hoge Ham 45
niet Wabo
ontheffing sluitingsuur Koningsnacht
Tramstraat 60
26 op 27 april 2022
ontheffing drank en horeca Jaarmarkt
Biezenplein
24-4-2022 De Salamander
Hoge Ham 59
ontheffing sluitingsuur Koningsnacht
26 op 27 april 2022
Kalmanstraat 5
dakkapel
ontheffing sluitingsuur Koningsnacht
Belgiëlaan 2A
26 op 27 april 2022
Vierbundersweg 165 16MZ
bouwen mantelzorgwoning
plaatsen dakkapel
F. Bordewijkstraat 10
Emmalaan 1 T
bouwen van een woning
uitrit Plutostraat 19
Plutostraat 19
kleine bouwplaatsinrichting
Jagersveld
8-4-2022 t/m 13-5-2022
Grasveld tegenover Kanaalstr 10 Mathieu Hermans Kleppertocht 18-4-2022
Rosariopark 16 A
plaatsen van een glazen schuifwand
verwijderen van asbesthoudende
Vaartweg 55
golfplaten van jachthut en maaiveld
Crispijnhof 8
live muziek bij voetbalkantine
Olympia 11-06-2022
Lijsterlaan 18
kappen van een Ceder
boomkapvergunning
Hoofdstraat 62A
bouwen van een schuur
Hertog Janstraat 16
F. Bordewijkstraat 10, 5103PG
plaatsen dakkapel Vergunningsvrij
aanvraag vellen bomen
Hogekant 5
Jagersveld 47
Casade Weide Dongen
aanvraag verwijderen asbest
Tuin 29
aanvraag in/uitritvergunning
Haanse Hoef 1A
parkeervak voor Gaarde 41
plaatsen van een container 7-4 tot 7-5-2022
Wielstraat 1 5109TK 's
verbouwing Wielstraat 1, 's Gravenmoer
Vierbundersweg 11
milieuneutrale melding
Beproevingen ontkalking
Dongen
KWF - gebruik doorlopende collecte
vergunning - 04-09-2022 tm 10-09-2022
Sint Josephstraat 107
ontheffing sluitingsuur Koningsnacht
26 op 27 april 2022
Dr. Mollerstraat 13
plaatsen van een container/ Keetje
7-4 tot 30-6-2022

Zaaknummer
2022-006249

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 14 maart 2022

2022-004221

ontvangst aanvraag op 8 april 2022

2022-006263

ontvangst aanvraag op 11 april 2022

2022-006443

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 april 2022
ontvangst aanvraag op 11 april 2022

2021-018853
2022-006450

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 april 2022

2022-005676

ontvangst aanvraag op 7 april 2022

2022-006182

ontvangst aanvraag op 6 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 April 2022
ontvangst aanvraag op 9 april 2022
ontvangst aanvraag op 8 april 2022
ontvangst aanvraag op 8 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 april 2022

2022-006176
2022-006109
2022-005981
2022-006336
2022-006300
2022-006318
2022-006460

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 april 2022

2022-006511

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 april 2022

2022-006523

ontvangst aanvraag op 11 april 2022

2022-006383

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 april 2022

2022-006524

ontvangst aanvraag op 7 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 april 2022

2022-006212
2022-006532

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 11 april 2022
ontvangst aanvraag op 5 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 11 april 2022
ontvangst aanvraag op 6 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 april 2022

2021-010718
2022-006082
2022-000774
2022-006122
2022-005802

ontvangst aanvraag op 4 april 2022
ontvangst aanvraag op 13 april 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 11 april 2022

2022-005981
2022-006567
2022-006405

ontvangst aanvraag op 13 april 2022

2022-006561

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 april 2022
ontvangst aanvraag op 5 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 april 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 4 April 2022
ontvangst aanvraag op 1 april 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 26 maart 2022
ontvangst aanvraag op 14 april 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 7 april 2022
ontvangst aanvraag op 4 april 2022
ontvangst aanvraag op 7 april 2022

2022-006318
2022-005081
2022-006008
2022-006082
2022-005839
2022-005802
2022-005069
2022-006685
2022-006237
2022-005887
2022-006246

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 7 april 2022

2022-006227

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 april 2022

2022-006526

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 7 april 2022

2022-006237

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.
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PUBLICATIES

Voorontwerpbestemmingsplan
Watertorenstraat 10, gemeente Dongen
Aanleiding
Op het adres Watertorenstraat 10 in Dongen staat de Dongense
watertoren. Na een ingrijpende renovatie is deze geschikt gemaakt
als kantoor met daarbij één woning. Nu wenst de eigenaar van het
pand de buitenruimte rondom de watertoren te herbestemmen aan
de hand van een drietal ambities, te weten natuurontwikkeling, therapieactiviteiten en behoud van een historische locomotief.
Het bestemmingsplan “Watertorenstraat 10” is opgesteld om dit juridisch-planologisch mogelijk te maken. Dit plan voorziet in de inpassing van het hiervoor genoemde kantoor met woonfunctie en daarnaast in de realisatie van de benodigde parkeerruimte, praktijkruimte
voor tekentherapie, natuurlijke buitenruimte met diverse plekken met
natuurlijke inrichtingselementen, een loods voor de locomotief, rails
en een tuinhuis.
Ter inzage
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken vanaf vrijdag 22 april 2022 tot en met donderdag 2
juni 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het

gemeentehuis, Hoge Ham 62 te Dongen.
U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient u een
afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na het maken van
een afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door een medewerker van het team Omgevingsbeleid. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.dongen.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer
NL.IMRO.0766.BP2022000086-VO01). Reageren
Tijdens de genoemde periode kunt u het plan inzien en een reactie
geven op de volgende wijze:
1. mondeling, door het maken van een afspraak met een medewerker van het team Omgevingsbeleid.
2. digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter
attentie van het college van burgemeester en wethouders van
Dongen, onder vermelding van “Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Watertorenstraat 10".
3. schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen.
Vervolgprocedure na inspraak
De inspraakreacties worden door de gemeente beoordeeld en betrokken bij de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt wederom gedurende een termijn van zes
weken ter inzage gelegd, waarbij opnieuw de mogelijkheid wordt

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Beschikking Wabo, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning in te
trekken voor de locatie:
Omschrijving project
Adres
Vierbundersweg 15 Dongen Intrekking Omgevingsvergunning
TUF Recycling B.V.
Wabo d.d. 24 juni 2016; eerder
vergunde activiteiten worden niet
meer uitgevoerd, de daarvoor benodigde
machines en installaties zijn niet meer
aanwezig en opstallen zijn gesloopt.
(omwb zaaknr.2022-002244)
Inzage
De beschikking en daarbij behorende stukken zijn gedurende 6
weken met ingang van 8 april tot en met 19 mei 2022 in te zien via
de gemeente Dongen.
Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep
aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant, postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
(DigiD noodzakelijk). De dag nadat de beroepstermijn is verstreken,
treedt de beschikking in werking. Het indienen van een beroepschrift
stelt de werking van de beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt na afloop van
de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in
dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.
Ontwerpbeschikking Wabo, vergunning aspect milieu, uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vergunning in te trekken voor:
Adres
Omschrijving project
intrekken Omgevingsvergunning,
Industriestraat 3 en 5
Dongen
aspect milieu, vanwege beëindiging
van alle activiteiten aan de
Protix.
Industriestraat 5 in Dongen.
Voorlopig nog wel gebruikmaking
van kantoorgebouw aan
Industriestraat 3 in Dongen
(omwb zaaknr.2022-011357).
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 22
april tot en met 2 juni 2022 (6 weken) 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.
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VERKEER

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren aan de Dr.
Mollerstraat (zaak 2022-006160) en een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Hoge Ham (zaak 2022-006658) te
verplaatsen in de gemeente Dongen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om aan
de westzijde van de Havenkade nabij de kruising
Havenkade/Julianalaan een parkeerverbod van 15 meter in te stellen
door het aanbrengen van een gele onderbroken streep op de trottoirband (zaak 2022-004669).
Bovengenoemde verkeersbesluiten zijn 6 weken vanaf 21april 2022 op
te vragen bij het gemeentehuis te Dongen via 140162. Bent u het niet
eens met deze verkeersbesluiten dan kunt u een gemotiveerd
bezwaarschrift onder vermelding van het zaaknummer indienen via
info@dongen.nl. Reageert u liever per brief, dan kunt u deze per post
toesturen aan de gemeente Dongen. Het adres hiervoor is Hoge Ham
62, 5104JJ Dongen.
Dongen, 21 april 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

