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Rectificatie
tarief restafval
In de vorige informatiekrant stond een bericht over de
milieupas voor de Milieustraat. Hierin stond dat u alleen betaalt voor restafval en verbouwingsafval als het
meer dan 0,25m3 is (dat zijn 1 tot 4 vuilniszakken). Dit
klopt niet. Voor restafval betaalt u altijd. Voor verbouwingsafval als het meer dan 0,25m3 is (dat zijn 1 tot 4
vuilniszakken). Hoe beter u thuis het afval voor de milieustraat sorteert, hoe voordeliger uw bezoek is.
Heeft u vragen?
Op www.dongen.nl/afval staan veel gestelde vragen
over de toegangscontrole bij de milieustraat. Staat uw
vraag er niet tussen of is uw vraag niet voldoende beantwoord? Dan kunt u ons bellen via 14 0162 of stuur
een mail naar afval@dongen.nl

Eerste Peuter4Daagse
Dongen een succes!

Foto's: Pix4Profs

Van 12 tot en met 16 september 2022 liepen 300 peuters de eerste Peuter4Daagse in Dongen. Peuters (2 tot 4 jaar)
van kinderdagverblijven Petito’s, KID, de Hummelhoeve en de Tovertuin liepen vier dagen minimaal een kwartier in
de omgeving van de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven begeleidden de groepen
en zetten de route uit. Natuurlijk kregen alle peuters na afloop een medaille en een klein cadeautje.

Voor iedereen die het nodig heeft

Doorgeefwinkel
Eagle Shelter
De energieprijzen rijzen de pan uit. De boods chappen
w orden s teeds duurder. Huishoudens kom en steeds
m oeilijker rond. En dan s taan ook de koudere m aanden voor de deur. Daarom is de Doorgeefw inkel v an
Eagle Shelter voortaan voor iedereen open die het
nodig heeft.
Bij de winkel zonder kassa kun je met gesloten beurs in
het nieuw gestoken worden. De winkel is vanaf heden
geopend voor iedereen die het nodig heeft.
Openingstijden winkel
Maandag: 13.30 tot 15.30 uur
Woensdag: 10.00 tot 12.00 uur
Zaterdag: 12.00 tot 16.00 uur
Eagle Shelter zelf is vaker open, ook daar is iedereen
welkom en kun je zo binnenlopen! Kijk voor meer
informatie op www.eagleshelter.nl. Of bel/app tijdens
openingstijden naar: 06-38226683.

Inzameling winterkleding, schoenen en
verzorgingsartikelen
Heb je goede winterkleding en schoenen die je niet meer
draagt? Vanaf begin oktober zamelt Eagle Shelter weer in.
Voordat je de kleding brengt, graag eerst even bellen of
appen naar 06-38226683.

Zaterdag 24 september

Bezoekersdag
Algemene
begraafplaatsen
Dongen
Op zaterdag 24 septem ber is er v an 10:00 uur tot
13:00 uur een bezoekers dag op de begraafplaats
Julianalaan in `s Grav enm oer en begraafplaats de
Krem er gelegen aan de Groens traat in Dongen.
Ontwikkeling begraafplaatsen
De afgelopen tijd is er veel veranderd op beide begraafplaatsen. De aanleiding voor de veranderingen is
dat er minder vaak wordt gekozen voor begraven.
Daarnaast zijn er jaarlijks veel graven die niet verlengd
worden. De gemeente is in gesprek gegaan met bezoekers
van de begraafplaatsen en uitvaartondernemers. Naar
aanleiding van de gesprekken is een aantal zaken aangepakt. De kosten zijn vriendelijker geworden en er
zijn meer mogelijkheden in de termijnen voor het
verlengen van graven. Ook zijn er meer mogelijkheden
voor de bestemming van as, zijn er luxe graven en is er
een foetustuin gecreëerd. Op begraafplaats de Kremer
is een deel voor natuurlijk begraven ingericht. In de
toekomst wordt dit ook gerealiseerd op de begraafplaats in ‘s Gravenmoer.
Bezoekersdag
Geïnteresseerden kunnen op 24 september zien wat er
de afgelopen tijd veranderd is bij de begraafplaatsen.
Ook kunnen bezoekers zien wat voor materieel nodig is
om graven te delven en te verwijderen en er kunnen
vragen gesteld worden.

Burgernet: Samen voor
een veilige buurt
Werk s am en m et de gem eente en politie aan veiligheid in uw buurt. Elke deelnem er m aakt de buurt een
s tukje veiliger. Want hoe m eer m ens en deelnem en,
hoe sneller een persoon of voertuig w ordt gevonden.
Via de Burgernetapp ontvangt u ook regionale en
landelijke AMBER Alerts als een kind in levens gevaar
is .
Wat is burgernet?
Burgernet is een waarschuwingssysteem waarbinnen burgers, gemeente en politie samenwerken. Het wordt ingezet
bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een
aanrijding, beroving, en vermiste personen. Als de politie
een zoekactie begint, dan krijgen alle deelnemers van
Burgernet een oproep via de Burgernetapp. U ontvangt een
pushbericht. In het bericht vraagt de politie u om uit te
kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig,
dat noemen we een signalement.

Het cursusbureau van GGD Hart voor Brabant in Tilburg
organiseert cursussen en bijeenkomsten voor ouders en
opvoeders in Tilburg en Midden-Brabant. Hieronder
een overzicht van het aanbod voor oktober en november 2022.
• Online cursus ‘Bijna ouders?!’ start 3 oktober
2 online bijeenkomsten voor aanstaande ouders, start
maandag 3 oktober van 19:00 – 20:45 uur. Hoe bereid
je je voor op het ouderschap?
• Webinar ‘Alle ballen in de Lucht. Hoe dan?’
3 oktober
Maandag 3 oktober van 20:00 – 21:00 uur. Met een
gezin verveel je je nooit! Hoe jongleer je zonder
stress in dagelijks leven?
• Digitale koffieochtend ‘BOOS!’ 5 oktober
Woensdag 5 oktober 2022 van 09:30 tot 10:30 uur.
Een digitale koffieochtend voor ouders en verzorgers
over boosheid bij kinderen tot 6 jaar.
• Cursus ‘Opvoeden en Zo’ in Tilburg
start 1 november
5 bijeenkomsten bij locatie GGD in Tilburg, start dinsdag 1 november 2022 van 19:00 – 21:00 uur. Voor ouders en verzorgers van kinderen van 4 t/m 11 jaar.
• Cursus ‘Omgaan met pubers’ in Dongen
start 17 november
5 bijeenkomsten bij Jongerencentrum de Poort in
Dongen, start donderdag 17 november 2022 van
19:15 tot 21:15 uur. Voor ouders en verzorgers van
pubers van 11 tot 16 jaar.
• Online cursus ‘Bijna ouders?!’
start 28 november
2 online bijeenkomsten voor aanstaande ouders, start
maandag 28 november van 19:00 – 20:45 uur. Hoe bereid je je voor op het ouderschap?
Meer informatie en aanmelden
Al het aanbod van GGD Hart voor Brabant vind je op
de website: www.ggdhvb.nl/cursussen.

Informatie of een tip na een Burgernet bericht?
Heeft u op basis van het signalement informatie of een tip
voor de politie? Dan kunt u bellen naar het speciale
Burgernetnummer 0800-0011. Of in de app via ‘Bel de
politie’ knop. Dit telefoonnummer is gratis.

Let op: voorheen was aanmelding ook mogelijk per SMS.
Dit kan sinds 1 september 2022 niet meer. Eerder
aangemeld voor berichten via SMS van Burgernet? Dan

Vernieuwde rol Het KunstPodium:
partner van gemeente Dongen voor
uitvoering van kunst- en cultuuraanbod
Veel Dongenaren kennen Het Kuns tPodium al
jarenlang van m uziek- en dans less en en vele andere
creatieve les sen en curs uss en. S inds kort is Het Kuns tPodium ook vaste partner van de gem eente Dongen
v oor de uitv oering van het kuns t- en cultuuraanbod.

Voor ouders en verzorgers Tilburg en Midden-Brabant

Cursussen en bijeenkomsten oktober en
november 2022

blijft u meldingen van Burgernet nog ontvangen tot
1 september 2023. Daarna verdwijnt deze service. Download
dus de Burgernetapp tijdig.

Monique Heuts, directeur van Het KunstPodium licht de
nieuwe rol toe: “Naast de cursussen die Het KunstPodium
biedt, werken we in onze nieuwe rol als verbinder,
netwerker en aanbieder samen met diverse organisaties van scholen en kunst- en cultuuraanbieders tot de gemeente
en het verenigingsleven. Het doel is zoveel mogelijk
kinderen in aanraking te brengen met kunst en cultuur, en
het lokale culturele aanbod voor de Dongenaar nog
uitgebreider en overzichtelijker te maken. De kunst is waar
mogelijk activiteiten met elkaar te verbinden. We vinden
het daarbij belangrijk dat al het aanbod via één plek is te
vinden.”
Onderwijs
“Voor het basis- en voorgezet onderwijs biedt Het KunstPodium een aantrekkelijk kunst- en cultuuraanbod. Als de
school het wenst, nemen we de hele organisatie van een
project uit handen, zoals de planning van de lessen. Ook
kan het onderwijs rekenen op coaching en advies en bij
cultuurprogramma’s op maat. Het aanbod is breed: van
theater- en museumbezoek tot het volgen van muzieklessen
en het maken van theater. Het KunstPodium ontwikkelt een
passend aanbod in samenwerking met lokale/regionale
aanbieders. Dit aanbod staat binnenkort op de vernieuwde
website.”
Cultuur in Dongen
Op de website www.hetkunstpodium.nl onder onder
‘Cultuur in Dongen’ zijn (straks) activiteiten te vinden van

culturele aanbieders, zoals creatieve vakdocenten of
verenigingen. Monique Heuts: “’Cultuur in Dongen’ is
onderverdeeld in Sjors Creatief (en Sportief) voor
basisschoolleerlingen, Try Out (jongeren 12-17 jaar),
volwassenen (19-54 jaar) en Max Vitaal (senioren).
Op dit moment zijn we volop aan de slag met het aanbod
van Sjors Creatief. Verder is het plan om ook een lokale
cultuurkalender uit te brengen, zodat je weet wanneer er
binnenkort in Dongen iets georganiseerd wordt.”
Lokale evenementen
Naast de website stimuleren we graag culturele activiteiten,
zowel in De Cammeleur als daarbuiten. Zo gaan we lokale
projecten of evenementen (mede) organiseren of coördineren. Denk hierbij aan een ‘Culturele nacht Dongen’. Het zou
bijvoorbeeld mooi zijn om dit met een aantal partijen te
organiseren en dan ook de verbinding te leggen met de
kinderen van de basisscholen. Maar we kunnen ook
activiteiten ondersteunen met het uitlenen van materialen,
zoals muziekinstrumenten.
Kortom, we gaan ervoor zorgen dat er de komende jaren
veel (nieuwe) leuke, culturele activiteiten voor jong en oud
in Dongen (zichtbaar) zijn en dat zoveel mogelijk kinderen
in aanraking komen met kunst en cultuur. Want meedoen
aan deze activiteiten, of dat nu op het gebied van dans,
muziek, erfgoed of iets anders is, draagt niet alleen bij aan
iemands creatieve ontwikkeling; het is ook een belangrijk
onderdeel voor de saamhorigheid en het deelnemen aan de
samenleving.”

Foto team Het Kunstpodium
v.l.n.r. Mariëtte van der Ven, Karlijn Agterberg, Monique
Heuts en Princilla Cordemans (Foto door Stijn Rompa)

24 september Dongen Beweegt

Open dag sportaanbieders in Dongen
Op zaterdag 24 s eptem ber zetten aanges loten
s portaanbieders in Dongen hun deuren open om
geïnteres seerden kennis te laten m aken m et hun
s port. Van 10.00 tot 16.00 uur is jong en oud w elkom
om sfeer te proeven op de club, m ee te sporten en
kennis te m aken m et de leden. Van handboogs chieten
tot hockey en v an atletiek tot Jeu de Boules ; er is
v oor ieder w at w ils.

De gem eente Dongen w il graag w eten hoe
inw oners door het jaar heen de openbare ruim te
in Dongen, ’s Grav enm oer en Klein-Dongen-Vaart
belev en. Denk bijvoorbeeld aan de beplanting,
het beheer v an het groen, het aanbod van
speeltoes tellen en de bes trating. Met een
enquête hopen w e een goed beeld te krijgen
w at inw oners v an de openbare ruim te in de
gem eente v inden.

Activiteiten
Het is verschillend wat sportaanbieders organiseren.
Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een proeftraining volgen.
Alle activiteiten kunnen bezoekers bekijken op
www.dongen-beweegt.nl. Om het gemakkelijk te maken is
een route gemaakt die langs alle aanbieders komt. Deze
hoeven bezoekers niet te volgen, het is ook mogelijk alleen
naar de sportaanbieder(s) te gaan waar de interesse ligt.
Informatie voor sportaanbieders
Sportaanbieder in Dongen en wil je graag laten zien wat de
vereniging of club te bieden heeft? Meld je dan aan voor
de open dag op 24 september via www.dongen-beweegt.nl.
Ben je al aangemeld en wil je graag de open dag onder de
aandacht brengen? Download dan het mediapakket.
Activiteit uit Lokaal Sportakkoord
In Dongen hebben we een Lokaal Sportakkoord. In dit
akkoord staan afspraken die beweegaanbieders, zorg,
welzijn, overige maatschappelijke partners en de gemeente
Dongen hebben gemaakt. Met deze afspraken willen zij zes
ambities op het gebied van sport en bewegen realiseren.
Denk bijvoorbeeld aan de ambitie om sport- en beweegaanbieders voor iedereen passend, bereikbaar en toegankelijk
te maken of van jongs af aan vaardig bewegen. Elke
ambitie binnen het akkoord heeft een eigen aanvoerder.
Aanvoerder van de open dag op 24 september is Jeroen
Beex, voorzitter M.H.C. Liberty: ‘De Dongen Beweegt-dag

komt voort uit het Lokaal Sportakkoord. Het is voor het
eerst dat zo veel sportaanbieders tegelijkertijd als één team
aan alle inwoners van Dongen laten zien hoe leuk en gezond bewegen is. Alle aanbieders hebben speciaal voor
deze dag een aantrekkelijk programma samengesteld waar
de inwoners (jong en oud) van onze gemeente, geheel
vrijblijvend, aan deel kunnen nemen.’
Samenwerking
De open dag Dongen Beweegt wordt georganiseerd door
alle aangesloten sportaanbieders, Sportservice
Noord-Brabant (SSNB) en gemeente Dongen.

Mantelzorgbon van €100,voor alle mantelzorgers
Mantelzorgers die voor een naaste zorgen, kunnen dit
jaar de mantelzorgbon aanvragen. De gemeente Dongen
wil hierm ee mantelzorgers bedanken voor hun inzet en
goede zorgen het afgelopen jaar. ContourdeTwern
verzorgt de uitgifte van de waardebonnen.

• zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 13.00 uur.

Aanvragen mantelzorgbon
De mantelzorgbon bestaat dit jaar uit 4 bonnen met elk
een waarde van € 25,00. Deze bonnen zijn te besteden bij
verschillende Dongense winkels en organisaties.

Mantelzorgconsulent beschikbaar
Er is een mantelzorgconsulent beschikbaar aan wie u vragen
over mantelzorg kunt voorleggen. Vraag hiervoor naar
Ingrid van Oosterhout.

Aanvraagformulier
Download het formulier op www.dongen.nl, print het
formulier en vul het in. U kunt het formulier ook ophalen bij
de centrale balie van het gemeentehuis en bij ContourdeTwern in De Cammeleur. Mantelzorgers die bekend zijn bij
ContourdeTwern krijgen het formulier per mail toegestuurd.

Jonge mantelzorger
Ben je mantelzorger en jonger dan 25 jaar? Ga dan met het
aanvraagformulier naar Jongerencentrum De Poort,
Gasthuisstraat 3 (in de middaguren van maandag t/m
vrijdag of op afspraak, 0162-317361).

Ophalen bon
U kunt de mantelzorgbonnen ophalen op:
• woensdag 28 september van 15.00 tot 17.30 uur en van
19.00 tot 20.30 uur

Het ophalen is bij ContourdeTwern in De Cammeleur,
Hoge Ham 126. Neem het ingevulde formulier en uw
identiteitsbewijs mee.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op ContourdeTwern. Dit kan via infodongen@contourdetwern.nl
of 0162-314138.

WEBSTEK Dongen: inlooppunt voor vragen op digitaal gebied
Vanaf vrijdag 7 oktober is Webstek in Theek 5 Dongen weer
geopend. Webstek is er voor al je vragen op digitaal gebied.
Stel bijvoorbeeld vragen over e-books, fotobewerking, sociale
media, apps, Word en Excel. We helpen je graag op weg in dit
digitale tijdperk. Webstek is opgezet i.s.m. SeniorWeb.
Stel je vraag
Aanmelden is niet nodig, loop binnen bij de bibliotheek en
stel je vraag! Het inlooppunt is niet bedoeld voor het
repareren van apparatuur of het oplossen van storingen.
Iedere vrijdag
Iedere vrijdag kun je tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij
het inlooppunt. Webstek is geopend t/m april 2023.

Hoe beoordeelt u de
openbare ruimte de
afgelopen zomer?

Elke seizoen een enquête
De enquête wordt vier keer per jaar uitgezet: één keer
per seizoen. De 5e enquête staat vanaf nu online. De
enquête bestaat uit een aantal terugkerende vragen en
seizoensgebonden vragen. Hierdoor kunnen we per
wijk in Dongen, per seizoen meten hoe tevreden
inwoners zijn. De resultaten uit de enquête nemen we
waar mogelijk mee in het groenbeheerplan. Als onze
capaciteit (geld en mensen) het toelaat passen we op
basis van de uitkomst van de enquête de focus en
planning voor het onderhoud aan. Zo proberen we de
gemeente Dongen schoon, heel en veilig te houden.
Onderzoekspanel
In de enquête vragen we om een specifieke plek of
straat te beoordelen. Dat kan de straat zijn waar u
woont, maar ook de plek van de basisschool om de
hoek zijn. Of een park waar u regelmatig wandelt. U
kunt vier keer per jaar de enquête invullen. Via de
informatiekrant en de Facebookpagina van de
gemeente Dongen plaatsen we een oproep als de
enquête weer open staat. U kunt zich ook aanmelden
voor het onderzoekpanel. Dan ontvangt u automatisch
de enquête vier keer per jaar via e-mail of whatsapp.
Hoe werkt het?
• Ga naar www.dongen.nl/openbareruimte of scan de
QR code.
• U kunt hier direct de vragenlijst invullen. Of u kunt
uzelf aanmelden voor het onderzoekspanel. Dan
ontvangt u automatisch vier keer per jaar een
oproep om de vragenlijst in te vullen. Dit kan via
e-mail of whatsapp.
• De vragenlijst staat vier weken per seizoen open.
• Ook mensen die gebruik maken van de openbare
ruimte, maar geen inwoner zijn mogen de enquête
invullen.
Let op, heeft u een klacht of specifieke melding met
betrekking tot de openbare ruimte, gebruik van
www.dongen.nl/fixi om dit aan ons door te geven.

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht,
tenzij binnen deze termijn beroep is ingesteld én een verzoek is
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Indien een
dergelijk verzoek is gedaan wordt het besluit niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.

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
Heuvelstraat 13
Breedstraat 35
Middellaan 14
Looiersplein
Akkerwinde 44
Molendijk 43
Klein Dongenseweg 54
Klein Dongenseweg 54
De Slof 13
Vierbundersweg 11

Omschrijving
Interne verbouwing
Bouwen van een loods met kantine
Aanpassen van de gevels en reclame
Kindermarkt 17-9-2022
Bouwen van een woning
Aanleggen van een inrit
Bouwen van een werkplaats/opslagruimte
Bouwen van een loods
Aanleggen van een inrit
Milieu neutrale melding proef
na looi proces
verbouwen van de woning
Laagstraat 34
Plaatsen van een opbouw op de
Vennen 13
achterzijde
Hoofdstraat 56
Renovatie van de woning/schuur
Expeditie Bethlehem 17-12-2022
Dongen
Asbestgolfplaten verwijderen van schuur
Veepad 33
Plaatsen van een container van
Naast Tuin 60
10 tot 18 september 2022
Vaartweg 18 ‘s Gravenmoer
Asbestgolfplaten verwijderen van schuur
Straatfeest 23-9-2022
Brabantpark
Plaatsen van een container van
Prins Bernhardstraat 41
23 september tot 5 oktober 2020
De Dongense Dorps Quiz 1-10-2022
Dongen
Grasveld t.h.v. Aletta Jacobsstr. 1 Buurtfeest 24-9-2022
Straatfeest 23-9-2022
Parkeerplaats tegenover
Grasklokje 22-24
Markt op eigen terrein 24-9-2022
Dongepark 1
Plaatsen van een container
Hoge Ham 45
14 tot 16 september 2022
Burendag 24-9-2022
Veldstraat
Hoge Ham 133
Plaatsen van een container 26-9-2022
Asbestgolfplaten verwijderen van schuur
Dintelstraat 13
1 Container plaatsen voor de periode
Saturnusstraat 6
van 13 tot 20 september 2022
Borrelavond 10-9-2022
Paukenlaan

Datum
Zaaknummer
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 9 september 2022
2022-013434
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 12 september 2022
2022-012249
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 september 2022
2022-015101
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 september 2022
2022-012726
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 september 2022
2022-013821
ontvangst aanvraag op 4 september 2022
2022-015773
ontvangst aanvraag op 2 september 2022
2022-015727
ontvangst aanvraag op 2 september 2022
2022-015725
ontvangst aanvraag op 2 september 2022
2022-015750
ontvangst aanvraag op 6 september 2022
2022-015934

De stukken liggen van vrijdag 23 september 2022 tot en met vrijdag 4
november 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in het
gemeentekantoor, Hoge Ham 62. Na telefonische afspraak kan een
kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker. Tegen vergoeding worden desgewenst afschriften
van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

n

BEKENDMAKING

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende
bestemming
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
Wojtunik, P.K.
Barbara, M.S.M.
Valentijn, M.
Alejandra, GA

Geboortedatum
14-04-1992
30-06-1990
25-06-2000
16-03-1980

Zaaknummer
2022-010303
2022-002355
2022-010306
2022-010567

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.

ontvangst aanvraag op 7 september 2022
ontvangst aanvraag op 9 september 2022

2022-016003
2022-016172

ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst

aanvraag op 10 september 2022
aanvraag op 13 september 2022
melding. Ontvangstdatum: 2 september 2022
melding. Ontvangstdatum: 2 september 2022

2022-016191
2022-016341
2022-015721
2022-015733

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 3 september 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 19 augustus 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 6 september 2022

2022-015759
2022-014633
2022-015917

Voornemen ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 5 september 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 4 september 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 30 augustus 2022

2022-015868
2022-015771
2022-015560

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 27 juli 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 9 september 2022

2022-013420
2022-016169

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.

ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst

melding.
melding.
melding.
melding.

Ontvangstdatum:
Ontvangstdatum:
Ontvangstdatum:
Ontvangstdatum:

5
8
3
5

september
september
september
september

2022 2022-015880
2022 2022-016110
2022 9 2022-016175
2022 2022-015848

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 31 augustus 2022

2022-015636

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.

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, 22 september 2022

n
n

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Omgevingsvergunning woning Fazantenweg 10
Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 Wabo)
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, met toepassing
van artikel 2.12, lid 1 sub a 30 Wabo, af te wijken van het bestemmingsplan en hebben voor de hieronder genoemde deelactiviteiten,
met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een
omgevingsvergunning verleend.
De aanvraag betreft het perceel Fazantenweg 10 in Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:
- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan.
Ter inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
vrijdag 23 september tot en met vrijdag 4 november 2022 ter inzage
bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De
stukken zijn tevens in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMROnummer: NL.IMRO.0766.OABP20220020-VG01.
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit,
met ingang van zaterdag 24 september 2022 tot en met vrijdag 4
november 2022, beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;
- een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot burgemeester
en wethouders te wenden.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank ZeelandWest-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het
beroep. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Inwerkingtreding besluit
Het besluit 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 besluit kunt u contact opnemen met
de behandelend ambtenaar van het team Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving, telefoonnummer: 14 0162.

n

WET GELUIDHINDER

Vaststelling hogere waarde Fazantenweg 10 Dongen
Burgemeester en wethouders van Dongen hebben op grond van de
Wet geluidhinder een hogere waarde vastgesteld voor een nieuw te
bouwen woning op de locatie Fazantenweg 10 in Dongen. Voor de
locatie Fazantenweg 10 is middels een afwijkingsprocedure een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning verleend. Bij deze woning kan niet aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai worden voldaan. Daarom
is voor deze woning een hogere waarde vastgesteld.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder
ter inzage gelegde ontwerpbesluit. Ingevolge artikel 146 van de Wet
geluidhinder en overeenkomstig hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen
het besluit van zaterdag 24 september 2022 tot en met vrijdag 4
november 2022 beroep worden ingesteld bij de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak. Aangezien tegen het ontwerpbesluit
geen zienswijzen zijn ingediend en het definitieve besluit niet afwijkt
van het ontwerpbesluit kan beroep alleen worden ingesteld door een
belanghebbende wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.
Een beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag en dient ten minste te bevatten:
•
de naam en het adres van de indiener;
•
de dagtekening;
•
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
•
de gronden van het beroep.
Indien beroep wordt ingesteld, kan bovendien overeenkomstig artikel
8:81 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de

De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

Vacature
Burgercommissielid
omgevingskwaliteit
Gemeente Dongen is op zoek naar een lid van de
Commissie omgevingskwaliteit. Je adviseert samen met
de andere leden onder andere over rijksmonumenten
en (voorbeschermde) gemeentelijke monumenten,
identiteitsbepalende objecten, stedenbouwkundige
vraagstukken en over alle andere activiteiten wanneer
burgemeester en wethouders een advies nodig vinden.
Je informeert en begeleidt initiatiefnemers en
ontwerpers gedurende het ontwerpproces en voert
(voor)overleg met planindieners over een in te dienen
aanvraag om een omgevingsvergunning.
• Samen met andere commissieleden, waaronder de
rayonarchitect (voorzitter), vergader je op
regelmatige basis op maandagmiddag.
• Je ontvangt een vergoeding van € 90,02 per
vergadering (aanwezigheidsvergoeding) en
ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten
woon- werkverkeer (motorvoertuig). Je neemt
zitting voor vier jaar, met zicht op herbenoeming
voor nogmaals vier jaar.
De hele vacature lees je op www.werkenvoormiddenbrabant.nl. Daar kun je ook solliciteren.

