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Evelyn Dekker (staand links) en Sterre Wijnen (staand rechts) komen graag in contact met jonge mantelzorgers uit Dongen. Eva
Saeboe (gehurkt) is aanjager Jongeren participatie vanuit het Innovatienetwerk Jeugd | Samen met de Jeugd. Foto door: R-Newt

Eén op de vier kinderen in Nederland is een jonge mantelzorger

Week van de Jonge Mantelzorger: ’’Niet te missen!’’
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met
een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of
goede buur. Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft voldoening, maar het kan ook zwaar zijn. Zo kunnen ze zich zorgen
maken of juist zorgen voor zichzelf missen. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale
Week van de Jonge Mantelzorger. Ook in Dongen wordt er aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers.
Jonge mantelzorgers maken zich zorgen om de situatie
thuis, willen graag hun ouders ontlasten en/of een
luisterend oor bieden. De taken van een jonge mantelzorger zijn verschillend, iedere situatie is anders. De een
helpt veel mee in huis of verzorgt een gezinslid. Een ander
speelt ‘taxichauffeur’ binnen het gezin, regelt het papierwerk, of gaat mee naar de huisarts en de tandarts. Evelyn
Dekker en Sterre Wijnen kunnen hierover meepraten. Ze
waren beide jonge mantelzorgers. Sterre en Evelyn zetten
zich nu in voor jonge mantelzorgers. Sterre is Jongerenwerker in Dongen en Evelyn zet zich in voor jongerenparticipatie via het Innovatienetwerk Jeugd | Samen met de
Jeugd. Sterre: “Ook in Dongen wonen veel jonge
mantelzorgers. Ik leer ze graag kennen en breng ze in
contact met elkaar. Zodat we samen kunnen kijken waar
behoefte aan is”.

Alles goed doen
“In feite heb ik lange tijd een bijrol gespeeld in mijn eigen
leven”, vertelt Evelyn. “Mijn gezin kwam op de eerste plaats,
de wereld draaide om hen. Mijn levensdoel was lange tijd om
hun leven een stukje aangenamer te maken. Ik had het gevoel
dat de betekenis van mijn leven was om er voor ze te zijn en
ze blij te maken. Binnen mijn gezin nam ik de rol van
verbinder aan. Ik deed extra hard mijn best om alles goed te
doen; op school, sport en thuis wilde ik alles perfect doen
zodat er geen reden was om ongerust te zijn over mij. Ik was
al vroeg zelfstandig om mijn ouders niet teveel te belasten en
deelde het niet wanneer dingen bij mij niet goed gingen. Ik
had altijd een lach op mijn gezicht en probeerde die ook bij
anderen tevoorschijn te toveren. Ik denk dat deze houding
eraan bijdroeg dat mensen niet snel naar mij vroegen, omdat
het met mij goed leek te gaan”.

Ontlasten
Beiden hadden het gevoel niet direct veel zorg gedragen te
hebben. Terugkijkend op het opgroeien als jonge mantelzorger, realiseren zij zich wel dat het helpen met zorgtaken en
het zorgen maken om anderen veel impact heeft gehad op de
eigen ontwikkeling. “Er waren al genoeg zorgen om mijn zus,
dus zorgde ik dat ik mijn ouders niet tot last was” legt Sterre
uit. “Ik zorgde dat alles op de achtergrond rustig was en dat
zij met hun zorgen bij mijn zus konden blijven. Daarnaast
wilde ik een mentale steun voor mijn zus zijn. Ik wilde haar
vooral duidelijk maken dat ze niet minder was de rest. En
vooral dat ik niet beter dan haar was!”.

Ervaringen delen
Sterre en Evelyn weten als geen ander hoe belangrijk het is
om als jonge mantelzorger gezien en gehoord te worden. En
hoe fijn het is om mensen te leren kennen die ook zorgen
hebben om iemand thuis. “Het zit niet in jonge mantelzorgers
om de focus op zichzelf te leggen”, aldus Sterre. “Het
aangaan van vriendschappen en relaties is ook lastiger. Ik had
vaak het gevoel toch niet begrepen te worden. Tot ik iemand
leerde kennen die ook een gehandicapte zus had. Dat zorgde
voor herkenning. Was dat maar veel eerder gebeurd!”.

Echte doorzetters
Jong mantelzorger zijn levert ook positieve dingen op, vertelt
Evelyn: “Jonge mantelzorgers kunnen veel genieten van kleine
dingen en ook kleine stappen in vooruitgang zien, die anderen soms over het hoofd zien. Jonge mantelzorgers hebben
een groot inlevingsvermogen en zijn hierdoor een steun voor
anderen. Ook zijn het echte doorzetters; We hebben geleerd
creatief te denken, plannen en organiseren. En misschien wel
het belangrijkste; om niet te oordelen over mensen”.
Gastlessen op het Cambreur
Jongerenwerk R-Newt en Innovatienetwerk Jeugd Hart van
Brabant organiseren tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger gastlessen op het Cambreur College in Dongen. Sterre
en Evelyn vertellen tijdens de lessen over hun ervaringen.
Hiermee willen ze jongeren met en zonder zorgen over een
naaste bereiken, zodat zij zich begrepen en betrokken voelen.
Met als doel om de gemeente Dongen een fijnere plek te
maken voor Jonge Mantelzorgers.
Ben jij een jongere en wil jij ook meedenken, meedoen,
meepraten over dit onderwerp?
Of heb jij zorgen over iemand die je kent/over jezelf? App of
bel met Jongerenwerker Sterre Wijnen via 06-57718247 of volg
haar op Instagram: @sterre_rnewt. Ook ben je van harte welkom in jongerencentrum De Poort (Gasthuisstraat 3 in Dongen).
Meer informatie over Jonge Mantelzorgers is te vinden op
www.vanzelfsprekendjmz.nl

10 t/m 12 juni – Brabanthallen

Beurs Huis & Energie:
huis verduurzamen,
maar hoe?
Je wilt je huis verduurzamen… maar hoe? Bezoek
vrijdag 10 tot en met zondag 12 juni Huis & Energie in
de Brabanthallen in Den Bosch. Op de grootste beurs
voor duurzame energie en duurzaam wonen staan
onafhankelijke experts van Milieu Centraal klaar om
al je vragen te beantwoorden. In het levensgrote
Duurzaam Droomhuis kun je alle mogelijke oplossingen
zelf ervaren, van de meest comfortabele warmtepompen tot de prachtigste zonnepanelen. De
mooiste woonproducten, workshops en de heerlijkste
biologische hapjes maken je bezoek aan Huis & Energie
compleet.
Meer informatie
Ga naar www.huisenenergie.nl en gebruik de code
DONGEN voor € 7,50 korting op entreetickets!

Wandel- en fietspad
tussen parkeerplaats
Hertog Janstraat en
Crispijnhof tijdelijk
afgesloten
In juni start de renovatie van de atletiekbaan van
Atledo. De huidige baan is 20 jaar oud en is toe aan
vervanging. Daarom wordt het wandel-/fietspad tussen
de parkeerplaats Hertog Janstraat en Crispijnhof in
twee richtingen afgesloten van 7 juni tot en met
31 augustus in twee richtingen. Ter plaatse wordt
u omgeleid via omleidingsborden.

Rookmelders
vanaf 1 juli
2022 wettelijk
verplicht
Rookmelders redden levens. Daarom geldt vanaf 1 juli
2022 een nieuwe wet: minimaal een rookmelder op
iedere verdieping. Gelukkig is het plaatsen zo gedaan.
Weten hoeveel rookmelders jij nodig hebt? Check het
op rookmelders.nl. Koop ze en plak ze op. Zo zorg je
voor jouw veiligheid en die van je dierbaren en ben je
klaar voor de nieuwe wet.

Fraude via WhatsApp
Fraude v ia WhatsApp w ordt ook w el hulpv raagfraude
genoem d. Bij hulpv raagfraude doet een oplichter zich
v oor als een bekende. Bijv oorbeeld als uw (klein)zoon
of (klein)dochter, m aar regelm atig ook als v riend of
v riendin. Er w ordt gev raagd om hem of haar snel te
helpen door geld ov er te m aken of te klikken op een
betaalverzoek. Dit kan v ia Whats App, m aar dit kan
ook via een ander kanaal zijn, zoals s m s .

poging) om het rekeningnummer van de oplichter te laten
blokkeren en zo andere slachtoffers te voorkomen. Meld
het bericht ook als u geen slachtoffer bent geworden bij de
www.fraudehelpdesk.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hulpvraagfraude op
www.veiliginternetten.nl.

Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw
mobiel nummer heeft. Ook sturen criminelen soms zelfs via
het WhatsApp-account van degene die u kent, de vraag om
geld. Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en
het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het
geld aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken.
Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar. Bel altijd eerst
de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u deze
persoon ook daadwerkelijk spreekt.
Waar moet u op letten?
Maak nooit zomaar geld over zonder dat u iemand
daadwerkelijk hebt gesproken of gebeld. Controleer altijd
rechtstreeks bij de bekende door zijn/haar oude nummer
te bellen. Niet gebeld = geen geld.
Voorkomen dat oplichters u benaderen
Plaats uw telefoonnummer niet openbaar op social media,
website of online handelsplatformen; Om te voorkomen dat
misbruik wordt gemaakt van uw WhatsApp-account kunt u
twee-staps-verificatie instellen. Dat is een extra beveiliging.
Op www.veiliginternetten.nl staat hoe u dit kunt doen.
Bent u toch slachtoffer geworden?
Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging).
Dit kan ook digitaal. Maak een bestandje aan van het
WhatsApp gesprek, zodat u die bij de aangifte kunt
voegen. Meld het zo snel mogelijk bij uw bank (ook bij een

Themabijeenkomst 18- en 18+

Wat verandert er als je kind met
een beperking 18 jaar wordt?
Er v erandert v eel als je 18 jaar w ordt. Je bent dan
v oor de w et v olw ass en. Dit betekent dat je zelf een
aantal dingen m ag of m oet regelen. Op dinsdagav ond
21 juni organis eert MEE Brabant Noord een avond
rondom deze v eranderingen bij het bereiken v an de
18-jarige leeftijd bij kinderen m et een beperking. Het
gaat daarbij bijv oorbeeld om geldzaken,
v erzekeringen, w onen, w erken en s chool.
•
•

Wanneer: dinsdagavond 21 juni
Hoe laat: Inloop vanaf 19.00.
Start bijeenkomst 19.30 tot 21.30

•

Waar: Kantoor van MEE Brabant Noord, Dillehof 71,
4907 BG Oosterhout.

Vragen en/of aanmelden
De bijeenkomst is toegankelijk voor ouders/verzorgers uit
de gemeente Altena, Dongen, Heusden en Oosterhout.
Vooraf aanmelden is verplicht. U kunt contact opnemen met
het Servicebureau van MEE, 0416-675500,
servicebureau.bn@meeplus.nl.
Aanmelden kan tot 13 juni 2022

Hoe handle jij mensenhandel?
Mensenhandel lijkt een ver-v an-m ijn-bed-s how.
Toch is het dichterbij dat je denkt. Op iedere
m iddelbare s chool zitten jongeren die slachtoffer
w orden v an m ens enhandel. Ze w orden gedw ongen
om (online) seks w erk te doen, drugs te verkopen
of te s telen.
Alsof dat niet al erg genoeg is, worden ze ook nog
veroordeeld door vrienden, familie, klasgenoten en
collega’s. “Eigen schuld, dikke bult. Had je het maar niet
zo ver moeten laten komen.” Twee keer schaamte. Twee
keer je zelfvertrouwen kapotgemaakt. Twee keer
slachtoffer.
Campagne Week tegen Mensenhandel
In de Week tegen Mensenhandel worden jongeren met
de campagne ‘Hoe handle jij mensenhandel?’ geconfronteerd met hun oordeel over slachtoffers. Jongeren aan
het denken zetten over hun verhouding tot hun vrienden
en klasgenoten. Zij spelen namelijk een belangrijke rol in
de verwerking van de schaamte en in het voorkomen
dat jongeren nogmaals slachtoffer worden van een
mensenhandelaar.

Meer over mensenhandel en deze campagne lees je op
www.ditisookmensenhandel.nl.

Opvang Oekraïense
vluchtelingen in Dongen
S inds het uitbreken v an de oorlog in Oekraïne
v luchten v eel Oekraïners naar andere delen van
Europa. Ook naar Nederland. Elke gem eente krijgt de
opdracht om een bepaald aantal v luchtelingen op
te v angen, dit heet een taakstelling.
Aantal vluchtelingen en verblijfplaats in Dongen
Op dit moment (30 mei 2022) verblijven 64 vluchtelingen in
de gemeente Dongen bij opvanglocaties van de gemeente
Dongen. Hiervan zijn 18 kinderen onder de 18 jaar. Alle
vluchtelingen verblijven bij locatie Dongepark van Mijzo, in
broederhuis Glorieux en in een groepwoning van Casade.
De plekken in deze locaties zijn grotendeels bezet. Op
dit moment voldoet de gemeente nagenoeg aan de
taakstelling. Daarnaast weten we dat er twee Oekraïense
vluchtelingen verblijven bij particulieren in Dongen.
Onderwijs, sport en werk voor Oekraïense vluchtelingen
In de maand mei zijn zeven Oekraïense kinderen gestart op
basisschool Westerkim. Leerlingen die in aanmerking komen

voor het voortgezet onderwijs worden daar momenteel bij
begeleid. Daarnaast volgt een aantal Oekraïense vluchtelingen taalles om de Nederlandse taal te leren. Ook krijgen ze
vanuit DongenWerkt! informatie over werken in Nederland
en wordt er in overleg met uitzendbureaus en het
bedrijfsleven gekeken naar matches. Het aanbod van de
sportaanbieders in Dongen wordt bij de opvanglocaties
onder de aandacht gebracht, zodat de vluchtelingen zich
kunnen aanmelden voor een sport.
Leefgeld
Oekraïense vluchtelingen kunnen leefgeld aanvragen. De
hoogte van dit bedrag hangt af van de situatie. Het geld is
bedoeld voor eten, kleding of andere persoonlijke uitgaven.
Het geld wordt beschikbaar gesteld door de landelijke
overheid. Meer informatie hierover is de vinden op
www.dongen.nl/leefgeld. De informatie is beschikbaar in
Nederlands, Engels en Oekraïens.

Inwoners geven mening over
openbare ruimte

Klankbordgroep
Energietransitie:
Denk je mee?
In de gemeente Dongen werken we samen aan een
Duurzaam Dongen. De manier waarop we nu en in de
toekomst omgaan met onze energie is daarin een
belangrijk thema. De komende 30 jaar gaan namelijk
we stap voor stap van het aardgas af. Daarom gaan
we aan de slag met de uitvoeringplannen van de
Transitievisie Warmte.
Warmtetransitie
De warmtetransitie is niet eenvoudig. Per buurt willen
we samen onderzoeken welke oplossing het beste past.
Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag.
Allereerst door woningen beter te isoleren. Daarnaast
willen we samen onderzoeken wat er in een buurt
belangrijk is aardgas vrij te kunnen wonen in Dongen.
Klankbordgroep voor inwoners
Samen met professionele partners en inwoners werkt
de gemeente Dongen aan de uitvoeringsplannen van
de warmtetransitie. Hiervoor is de gemeente opzoek
naar enthousiaste inwoners van de gemeente Dongen,
die lid willen worden van onze klankbordgroep
warmtetransitie om zo mee te denken over de
warmtetransitie. De klankbordgroep komt een aantal
keer per jaar bij elkaar.
Aanmelden
Meld je aan voor de klankbordgroep energietransitie
door een mail te sturen naar duurzaam@dongen.nl.

Ruim 200 inw oners hebben de enquête openbare
ruimte in m aart ingevuld. Daarmee krijgt de gem eente
een goed beeld ov er w at inw oners v an onze
openbare ruim te v inden. 53% v an deze inw oners
beoordeelt de openbare ruim te v an de gem eente
Dongen m et een zes of hoger. Ruim 62% vindt de
s toepen en andere verharding in Dongen goed
begaanbaar. En 43% vindt dat er w einig zwerfafval ligt.
Onkruid
De bestrijding van onkruid kan volgens inwoners beter.
Ruim 55% is het oneens met de stelling dat er weinig
onkruid tussen de tegels staat. En 57% vindt dat er veel
onkruid in de plantsoenen staat. Ruim 54% geeft aan dat
de beplanting in plantsoenen voldoende gesnoeid wordt.
Maaien
77% vindt dat het gras in de gemeente voldoende gemaaid
wordt. Inwoners geven ook aan dat ze het minder maaien
van sommige grasvelden rommelig vinden ogen. Op een
aantal plekken kiezen we voor ecologisch maaien. Dan
wordt het gras maar twee keer per jaar gemaaid. Hierdoor
krijgen kruiden en bloemen meer ruimte om te groeien.
Ecologisch maaien ziet er op het oog slordig uit. Dit kan
consequenties hebben voor het straatbeeld. Toch is het
belangrijk: veel diersoorten zoals insecten, vogels en kleine
zoogdieren zijn afhankelijk van de natuur. Door ecologisch
onderhoud vergroten we de leefwereld van deze dieren.
Meer buiten door corona
Veel inwoners geven aan dat ze door corona meer zijn gaan
wandelen en daardoor veel meer gebruik maken van de
buitenruimtes in de gemeente. Om elkaar te ontmoeten, te
sporten en te spelen. Inwoners geven ook aan dat er
daardoor wel meer speeltuinen mogen zijn. Niet alleen voor
kleine kinderen, maar juist voor kinderen van 6-12 jaar oud.
Ook zouden volgens veel inwoners de speeltuinen een

natuurlijkere uitstraling mogen hebben. De speeltuin in
Park Vredeoord is hier een mooi voorbeeld van.
Zelf een steentje bijdragen
Ruim 70% vindt dat inwoners zelf hun steentje moeten
bijdragen bij het onderhouden van de openbare ruimte.
Bijvoorbeeld door onkruid langs de erfgrens te verwijderen.
Dat is fijn, want de gemeente kan alle hulp gebruiken. Wilt
u zelf iets doen? Dan hebben we een aantal tips hoe u zelf
makkelijk het onkruid op uw eigen stoep of rondom uw
huis gifvrij kunt weghalen:
•

•

•

•

Onkruid tussen de bestrating? Gewoon met kokend
water, zonder toevoeging. Het onkruid 'verbrandt' en
gaat dood. Even laten intrekken en dan schrobben. Ook
het kookvocht van aardappelen en bloemkool helpt.
Voegen kunnen schoongemaakt worden met een
onkruidkrabber of oud aardappelschilmesje. Er bestaan
ook speciale stalen onkruidborstels.
Weer een andere manier is een oplossing van heet water
en soda. Los vijf eetlepels soda op een emmer heet
water. Laten intrekken en schrobben maar!
Voor kleinere oppervlakten kunt u gebruikmaken van
een gasbrander. De plantjes sterven pas na een paar
dagen af en dan kunt u ze wegvegen. Let wel extra
goed op tijdens droge periode en bij heggen, planten
en houten schuttingen!

Volgende enquête openbare ruimte
In juni komt de volgende enquête over de openbare ruimte
online. Wilt u deze 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. Op www.dongen.nl/openbareruimte leest u
hoe dit werkt.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

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
Kerkstraat 56 Dongen
De Bergen
Meerkoethof 38
Parkeerplaats Hertog Janstraat
Schweitzerstraat 2
Capelseweg 16
's Gravenmoer
Rooseveltstraat 7
Heuvelstraat 8
Weegbree 3
Weegbree 5
Weegbree 7
Hoofdstraat 2
Weegbree 9
Klein Dongenseweg 23
Julianalaan 23
Hoge Ham 45
Hertog Janstraat 41
Van Eijckstraat 36
de Nestel DGN01 L 238
Laagstraat 34 MZ
Hertenveld 8
Kerkstraat 56
Kerkstraat 56
Kerkstraat 56
Veld tussen Veenzegge en
Kloosterpad
Spaarnelaan 6
Hortastraat 5

Omschrijving
ontheffing op bestemmingsplan
i.v.m. versterkt geluid 25-6-2022
kapvergunning JAL Dongen 19 bomen
ontheffing op bestemmingsplan voor
huisvesting arbeidsmigranten
Meester en Juffen dag 15 juni 2022
asbestsanering 12 grondgebonden
woningen
kappen van een boom
Avondvierdaagse 's Gravenmoer
plaatsen van een container 13
tot 20 juni 2022
plaatsen carport
bouwen van een Tiny house TB04
bouwen van een Tiny house TB06
bouwen van een Tiny house TB08
zonnepanelen Hoofdstraat 2
‘s Gravenmoer
bouwen van een Tiny house TB10
ontheffing op bestemmingsplan
gewijzigd gebruik
kappen van een acacia
Zomercarnaval 2022
ontheffing art 35drank en horeca
roparun 5-6-2022
uitbreiding woonhuis
plaatsen van een kantoorunit
ontheffing op bestemmingsplan voor
tijdelijk plaatsen stacaravan
plaatsen van een container
25-5-2022 t/m 07-6-2022
Oude Kerk Dongen
Oude Kerk Dongen
ontheffing op bestemmingsplan
i.v.m. versterkt geluid 25-6-2022
Lazy summer picknick 17-7-2022

Spaarnelaan 6 Dongen
plaatsen van een container
04-7-2022 t/m 11-7-2022
Anjerstraat 24
Cultureel Festival 27 t/m 29 mei 2022
Mgr. Schaepmanlaan 4, 5103BC verbouw woning,
Mgr. Schaepmanlaan 4 Dongen
Roparun Doorkomst Dongen 5-6-2022
Hertog Janstraat 41
Obstacle run Brabant 4 juni 2022
Deken Batenburgstraat 2
Kanaalstraat 96A,
asbest verwijdering - Autoschade
van Peer Dongen
Sportcomplex de Gaasjes
ontheffing drank en horeca art 35
Dorpsfeest 11 en 12 juni 2022
buiten bar en terras kermis 2022
Tramstraat 60
Mgr. Poelsstraat 1C,
Wijziging bestemmingsplan
Mgr. Poelsstraat 1c te D
Parkeervak voor Molendijk 49
plaatsen van een pallet met klinkers
van 19 tot 26 mei 2022
bouwen van een Tiny House TB01
Weegbree 10
Weegbree 1
bouwen van een tiny house TB02
Geer 39,
verbouwen van een woonhuis
Akkermansstraat 28 - 30
plaatsen van een kraan 18-6-2022
Kerkebosdreeef 73
tijdelijk plaatsen van pallets stenen aan
de openbare weg van 19-5-2022 t/m
Lage Ham 142
gevelwijziging Lage Ham 142 te Dongen

Datum
ontvangst aanvraag op 13 mei 2022

Zaaknummer
2022-008255

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.

n

BEKENDMAKING

Voornemen verkopen perceel nabij Zandeweg Dongen
Burgemeester en Wethouders van Dongen maken bekend voornemens te zijn om te verkopen een perceel grond ter grootte van circa
2.845 m² nabij de Zandeweg te Dongen aan A.J.M. Jansen, W.F.M.
Jansen en Golfcentrum Dongen B.V. voor de koopsom van €
369.850,00. Dit perceel is bestemd als bedrijventerrein en wordt als
zodanig verkocht. Gegadigden voor bedrijventerreinen hebben zich
voorafgaand aan deze verkoop kunnen melden bij de gemeente
Dongen.
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 2022-003172.
Indien er binnen de gestelde termijn van drie weken na dagtekening
van deze publicatie geen bedenkingen worden ingediend zal worden
overgegaan tot verkoop.
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De burgemeester van de gemeente Dongen heeft de volgende vergunning Alcoholwet verleend:
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Onttrekking aan de openbaarheid Doremansteeg
Burgemeester en wethouders van Dongen maken bekend dat door de
gemeenteraad in de vergadering van 21 april 2022 is besloten om een
gedeelte van de Doremansteeg te Dongen (het deel ten zuiden van
Doremansteeg 6; de kadastrale percelen Dongen H 2210 geheel en H
2211 gedeeltelijk) te onttrekken aan de openbaarheid. Dit deel van
de Doremansteeg is al jarenlang feitelijk niet meer toegankelijk. Met
dit besluit wordt de juridische situatie in overeenstemming gebracht
met de feitelijke situatie.
Het betreffende besluit met bijbehorende situatietekening ligt met
ingang van vrijdag 3 juni 2022 gedurende zes weken, dat wil zeggen
tot en met donderdag 14 juli 2022, op het gemeentehuis van Dongen,
Hoge Ham 62, ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient u een
afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische
afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven
door de behandelend medewerkers, mevrouw Jannie Willemse en/of
de heer Patrick Verschoor.
Gedurende de inzagetermijn kan op grond van de Algemene wet
bestuursrecht door iedere belanghebbende tegen dit besluit een
bezwaarschrift worden ingediend. Het ondertekende bezwaarschrift
moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaarschrift zich richt, o.v.v. zaaknummer 2021-012437. Ook moet
de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet
eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
de gemeenteraad van Dongen, postbus 10153, 5100 GE Dongen, bij
voorkeur in te dienen via info@dongen.nl.
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ALCOHOLWET

Dongen, Looiersplein 54, 5104 GR Dongen 2022-003093 (30 mei
2022 verzonden).
Tegen deze vergunning kunt u binnen 6 weken bezwaar maken als
u belanghebbende bent.

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie.
U kunt dan schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van de
gemeente Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen. In het ondertekende bezwaarschrift moet u tenminste vermelden: uw naam, adres,
de datum waarop het besluit is genomen, omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar gemaakt wordt en de reden van het bezwaar.

2022-008621

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in
Breda.

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.

Ons besluit blijft geldig totdat we een besluit hebben genomen over
uw bezwaarschrift. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons
besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige
voorziening vragen aan de rechter. Dit kan alleen als u ook een
bezwaarschrift heeft opgestuurd. U kunt deze voorziening aanvragen
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, team bestuursrecht
Het adres is Postbus 90006, 4800 PA in Breda. U kunt deze voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http //loket
rechtspraak/nl/bestuursrecht. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen
hoeveel dat precies is.
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Alle officiële bekendmakingen kunt u ook inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl.
Voorgenomen besluit vergunning Alcoholwet
De burgemeester van de gemeente Dongen heeft het voornemen om
de volgende paracommerciële vergunning Alcoholwet te verlenen:
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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

-

-

-

-
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VERKEER

de huidige bebouwde komgrens richting Klein Dongen t.h.v. de
Klein Dongenseweg 19 en dit aan te geven met de verkeersborden
A0130 en A0150.
De fietsers verplicht gebruik te laten maken van het vrijliggend
tweerichtings fietspad langs de Klein Dongenseweg en de fietsoversteek ter hoogte van de wegversmalling, door het plaatsen
van verkeersborden G11.
Het gemotoriseerd verkeer dat vanuit ’s Gravenmoer richting Klein
Dongen rijdt voorrang heeft op het tegemoetkomend verkeer bij
de wegversmalling. Dit wordt aangegeven door het plaatsen van
de borden F06 en F05
De fietsers, komende vanuit Klein Dongen die verplicht gebruik
dienen te maken van de fietsoversteek bij de wegversmalling,
voorrang te laten verlenen aan het passerende gemotoriseerd verkeer door een bord B06 te plaatsen een haaientanden te realiseren op het wegdek bij de oversteek.
Op het wegdek net na de wegversmalling richting ’s Gravenmoer
de daar geldende snelheid, 30 km/u, extra zichtbaar op het wegdek aan te brengen.
Een voorrangsregeling in te stellen op de aansluitingen van de
Brouwersdijk en Hoge Dijk op de Klein Dongenseweg-Hoofdstraat
met behulp van haaientanden op het wegdek

Met betrekking tot de herinrichting van de Klein
Dongenseweg/Hoofdstraat hebben wij besloten om:

Bovengenoemde verkeersbesluit is 6 weken vanaf 2 juni 2022 op te
vragen bij het gemeentehuis te Dongen via 140162.

-

Bent u het niet eens met deze verkeersbesluiten dan kunt u een

De snelheidsovergang van 30 km/u naar 50 km/u te verleggen van

-

Stichting Museum De Looijerij, Kerkstraat 33, 5101 BB Dongen,
2021-019927 (voornemen 30 mei 2022 verzonden)

Een ieder kan binnen 6 weken zijn/haar zienswijze indienen. U kunt
uw zienswijze dan schriftelijk bekend maken bij de burgemeester van
de gemeente Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen. Na afloop
van de termijn van 6 weken maakt de burgemeester haar definitieve
besluit bekend.
Dongen, 2 juni 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

