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Hoe beoordeelt u
de openbare
ruimte?
De gem eente Dongen w il graag w eten hoe
inw oners door het jaar heen de openbare ruim te
in Dongen, ’s Gravenm oer en Klein-Dongen-Vaart
belev en. Denk bijv oorbeeld aan de beplanting,
het beheer v an het groen, het aanbod v an
s peeltoestellen 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 vinden.
Elke seizoen een enquête
De enquête wordt vier keer per jaar uitgezet: één keer
per seizoen. De derde 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.fixi.nl
om dit aan ons door te
geven.

Bloemenmengsel zorgt
voor kleurrijke bermen
Op meerdere plekken in Dongen zijn mooie kruidenrijke groene velden te spotten. Kleurrijke
grasvelden die goed zijn voor de biodiversiteit.
Ecologisch maaien buitengebied
In het buitengebied van de gemeente Dongen is het
waterschap Brabantse Delta gestart met maaiwerkzaamheden. Vanaf vorig jaar worden sloten en bermen in
West-Brabant anders gemaaid. Gemeenten, Staatsbosbeheer
en waterschap Brabantse Delta hebben hierover afspraken
gemaakt in samenwerking met het “Bijenlandschap”.
De belangrijkste aanleiding hiervoor is de wet Natuurbescherming (2017) waarin is beschreven dat we onze
natuur beter moeten beschermen en biodiversiteit willen
verbeteren.
Wat zie je?
De grootste verandering is dat de bermen en sloten in het

buitengebied minder worden gemaaid. Door onze natuur
en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen,
verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen. Uiteindelijk is deze
nieuwe manier van maaien dus goed voor dier én mens.
Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan
maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten
en andere dieren.
Wilt u meer weten over het maaionderhoud in het
buitengebied? Kijk dan op
www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud

12 juli 2022:
ophalen
(reis)documenten
niet mogelijk
Op dinsdag 12 juli aanstaande krijgen de systemen
waarmee de gemeente werkt een update. Daarom
kunnen er die dag geen afspraken gepland worden bij
burgerzaken. Ook is het die dag niet mogelijk om
(reis)documenten op te halen. Ligt bijvoorbeeld uw
rijbewijs klaar om gehaald te worden? Dit doe dit dan
vóór of na 12 juli 2022. Bekijk de actuele
openingstijden op www.dongen.nl/contact.

Opvang Oekraïense
vluchtelingen
Elke gem eente in Nederland heeft de opdracht
gekregen vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen.
De gem eente Dongen m oet 80 opv angplaats en bieden. Dit gebeurd s inds m aart op drie opv anglocaties :
Triangellaan 2 (voorm alige broederhuis Glorieux ),
Bergm olens traat en Mijzo Dongepark (Volckaert).
Deze locaties sam en bieden 80 opv angplekken.
Twee nieuwe locaties
De locatie Dongepark van Mijzo stopt per september 2022
als opvanglocatie. Daarom is de gemeente op zoek gegaan
naar vervangende opvangplaatsen. Die zijn gevonden. In
Dongen wordt een pand van de GGz klaar gemaakt voor
de opvang van maximaal 30 mensen. Daarnaast hebben de
eigenaren van het pand Vaartweg 89 in Dongen-Vaart
besloten om een deel van hun woning (de voormalige
Jongensschool) beschikbaar te stellen als opvanglocatie.
Een deel van het pand aan de Vaartweg 89 is door de eigenaren geschikt gemaakt als opvanglocatie. Er is plek voor
10 personen.

Opvang en begeleiding
De gemeente verwelkomt de vluchtelingen bij hun
woonlocatie om ze op hun gemak te stellen en te
vertellen wat ze van de gemeente kunnen verwachten.
Vluchtelingenwerk neemt het daarna over en gaat aan de
slag met de begeleiding. Ze helpen de vluchtelingen
bijvoorbeeld bij de kennismaking met de leefomgeving, het
faciliteren van de toegang tot gezondheidszorg, inschrijving
voor onderwijs en aanmelding en inschrijving bij
gemeentelijke instanties.
Vragen of hulpaanbod
Mocht u vragen of een hulpaanbod hebben, dan kunt u
daarover contact opnemen met de gemeente Dongen via
14 0162 of mail naar oekraine@dongen.nl.
Op www.dongen.nl/oekraine staat meer informatie over
de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Dongen.

Inbrekers gaan niet met vakantie

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Tips om maden in
uw afvalcontainer
te voorkomen

Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar
onbew us t hun huis bew aakt doordat ze veel thuis
w aren. Nu w e deze zom er w eer op pad gaan, valt die
‘bev eiliging’ plotseling w eg. Ga je deze zom er een
dagje w eg of op vakantie? Wees dan extra alert en
doe goed je deur goed op s lot, je ram en dicht en een
lichtje aan. Doe als of je thuis bent, ongeacht of je
kort of lang w eggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg
v oor een bew oonde indruk door autom atische
v erlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur!
Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
Gelukkig kunt u daar zelf veel aan doen. Immers, de
gelegenheid maakt de dief! Op de website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak vindt
u tips en filmpjes die u op weg helpen. Laat ook uw buren
een oogje in het zeil houden en helpen om uw woning
een bewoonde indruk te geven.

Door het warme weer is de kans groter dat er maden
in uw afvalcontainer komen. Maden ontstaan uit
vliegen eitjes. Vliegen leggen die het liefst in een
vochtige, warme omgeving. Onderstaande tips kunnen
u helpen maden in uw container te voorkomen.
1. Zet de container op een plek waar veel schaduw is.
Dit voorkomt dat de container erg warm wordt.
De kans op maden is dan kleiner.
2. Maak de vuilnisbak regelmatig schoon met een
mengsel van water, groene zeep en schoonmaakazijn.
3. Verpak etensresten in een biologisch afbreekbare
zakjes en knoop deze zakjes dicht. Vliegen leggen
namelijk eitjes in vlees, groente en etensresten.
Door het afval in dichte biologisch afbreekbare
zakjes te doen kunnen vliegen niet bij het afval.
4. Leg een laagje stro onder in de vuilnisbak. Stro
absorbeert vocht van het afval. Hierdoor is de kans
op maden een stuk kleiner.
5. Plaats een klein stokje tussen de deksel en de
container. Doordat de deksel iets openstaat kunnen
de vieze luchtjes waar vliegen op af komen niet
sterk worden. Ook voorkomt u zo condensvorming
op de deksel waar vliegen en maden erg van houden.

Wat doet de politie?
De politie geeft voorlichting en waarschuwt wijkbewoners
die hun ramen of deuren niet goed afsluiten. Maar vooral
zet de politie krachtig in op het arresteren van inbrekers.
Liefst op heterdaad. Daarvoor werkt zij veel samen met
burgers en zet onder meer Burgernet in. Ook geeft de
politie nazorg aan slachtoffers van woninginbraak.
En uiteraard spoort de politie inbrekers op die niet op
heterdaad worden gepakt.
112, daar vang je boeven mee!
112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar
ook om boeven op heterdaad te arresteren. Ziet u iets
verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde
personen of een andere situatie die u niet vertrouwt?
Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en
signalementen) en bel direct de politie op 112. Dan komt
de politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de
kans groter dat agenten de verdachte direct kunnen
aanhouden.
Pas op voor insluipers
In de zomer is het vaak warm. Open ramen en deuren
zorgen dan voor verkoeling. Een inbreker weet dat ook.
Hij ziet zijn kans, sluipt uw huis binnen en slaat toe.
Pas daarvoor op!

Melding doen via Fixi
Kapotte lantaarnpaal? Een los se stoeptegel?
Zw erfvuil? Onterechte kam erverhuur? Maak een
m elding! Meldingen en tips geeft u eenvoudig aan
ons door via Fixi. Sam en zorgen w e v oor een schone
en v eilige leefom gev ing.
Iets melden? Fix het met Fixi!
Een melding kunt u gemakkelijk maken via de website
www.dongen.nl/meldingdoen. U kunt meldingen maken
door te registreren / in te loggen of u kunt een melding

maken zonder account. Vergeet niet uw e-mailadres achter
te laten, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de
voortgang van uw melding.
Melding doen
Maakt u vaker een melding? Dan kunt u ook de Fixi-app
gratis downloaden op uw smartphone via de Apple Store
of Play Store. Via de app kunt u de status van de melding
in de gaten houden en kunt u nog reageren op een
melding, zodra deze is afgehandeld door de gemeente.

Karwei-Dongen tegoedbon langer geldig
Heeft u nog een Karwei-Dongen tegoedbon liggen waarvan
de inlevertermijn is verstreken ? Dan is er goed nieuws,
want de uiterste inleverdatum van deze tegoedbon is
verlengd van 31 mei naar 30 september 2022.
Heeft u deze tegoedbon al weggegooid?
U kunt een nieuwe tegoedbon aanvragen bij Casade (voor
huurders) door te mailen naar c.pfrommer@casade.nl.
Huiseigenaren kunnen een nieuwe bon ophalen bij het
Energieloket van Energie Dongen (voor huiseigenaren).
Dongen aan de Hoge Ham 126 (in de Cammeleur). Kijk
op www.energiedongen.nl voor de actuele openingstijden.

Geselecteerde energiebesparende producten
De tegoedbon kunt u alleen gebruiken voor speciaal
geselecteerde energiebesparende producten zoals
radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips of een waterbesparende
douchekop. Deze zijn terug te vinden in een speciaal voor
deze actie ingericht gedeelte bij Karwei.

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.

Beperkt aantal bonnen
Wilt u de bon gebruiken? Wacht dan niet te lang met
inleveren. Tot 30 september accepteert Karwei-Dongen nog
maar een beperkt aantal bonnen. Als het maximaal aantal
ingeleverde bonnen bereikt is stopt de actie, dus wees er
snel bij!

Voorkom overlast
PMD-zakken
Elke w eek w ordt in Dongen, ‘s Gravenm oer en
Klein-Dongen-Vaart aan huis het PMD-afval
opgehaald. Hier w ordt v eel gebruik v an gem aakt
door inw oners! PMD staat v oor plas tic verpakkingen,
m etalen v erpakkingen (blik) en drankkartons . Wat
m ag er in de PMD-zak en w anneer kunt u de zak
aanbieden?
Speciale PMD-zakken
PMD wordt ingezameld in speciaal daarvoor bestemde
doorzichtige gerecyclede, plastic zakken. Deze zakken zijn
gratis verkrijgbaar bij diverse supermarkten, Karwei,
Boerenbond, de milieustraat en in het gemeentehuis.

PMD. Dit is niet de bedoeling want dit veroorzaakt
vervuiling en trekt ongedierte aan.
Afvalwijzer
Op www.mijnafvalwijzer.nl of in de 'Afvalwijzer app' ziet
u wat er in de PMD zak mag en wanneer PMD bij u in de
straat wordt opgehaald. Heeft u geen beschikking over
internet of smartphone? Dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de gemeente via 14 0162. U ontvangt dan
een papieren uitdraai van uw persoonlijke afvalkalender.

Wanneer kunt u uw PMD-zakken aanbieden?
PMD-zakken kunt u aanbieden vanaf 20:00 uur op de avond
voorafgaand aan de dag dat uw PMD-zak opgehaald wordt.
Op de ophaaldag kan vanaf 7:30 uur uw PMD opgehaald
worden. Het is niet de bedoeling dat u de zakken eerder
dan 20:00 uur op de avond voor de ophaaldag buiten zet
of hangt.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Voorkom overlast door PMD-zakken
Om overlast van ongedierte en opengescheurde zakken
zoveel mogelijk te beperken vragen we u – wanneer u in
de gelegenheid bent - om de zakken pas in de ochtend,
vlak voor 7:30 uur, aan straat te zetten. Wanneer u gebruik
maakt van een kroonring is het verleidelijk om deze locatie
te gebruiken als een doorlopend aanbiedpunt voor uw

Subsidie voor
controle coronatoegangsbewijzen

De energietoeslag van 800 euro:
misschien heb jij er ook wel recht op!
Zoals je vast hebt gem erkt m oet iedereen m eer
betalen voor gas en elektriciteit. Steeds m eer m enen
hebben m oeite om hun energierekening te betalen.
De ov erheid w il deze m ensen graag helpen. Daarom
krijgt iedereen die er recht op heeft 800 euro.
Dit heet de energietoes lag.
Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van 800 euro. Dat geld
is bedoeld om je te helpen met het betalen van de
rekeningen voor gas en elektriciteit.
Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
Je hebt recht op de energietoeslag als je inkomen rond het
sociaal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of je dat geld
krijgt omdat je een uitkering hebt of omdat het salaris is
van je werk. Inwoners met een bijstandsuitkering
ontvangen de energietoeslag automatisch.
De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen
of op een uitkering
Krijg je ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of

kinderopvangtoeslag? Of heb je een uitkering? Dan hoef
je niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op
heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of je
uitkering blijven precies hetzelfde. Je krijgt de
energietoeslag er gewoon bij.
Energietoeslag aanvragen
Op www.dongen.nl/energietoeslag.nl kun je de
energietoeslag aanvragen. Ook staat hier meer informatie
over de toeslag.

Ondernemers en niet-commerciële organisaties die in
de gemeente Dongen kosten hebben gemaakt voor de
verplichte controle van coronatoegangsbewijzen in de
periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022
kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het
college van burgemeester en wethouders van Dongen
heeft een van het Rijk ontvangen bedrag daarvoor
beschikbaar gesteld.
Voor subsidie kunnen onder andere in aanmerking
komen loonkosten, vrijwilligersbijdragen, kosten van
inhuur en materiële kosten. De precieze kosten en
voorwaarden staan in de Subsidieregeling
Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen
gemeente Dongen 2022. Die kunt u vinden via
www.dongen.nl/subsidieCTB. Daar vindt u ook het
aanvraagformulier. Aanvragen kunnen worden
ingediend in de periode van 25 juni 2022 tot en met
7 augustus 2022. Het college beslist op een
subsidieaanvraag binnen 10 weken nadat een volledige
aanvraag is ingediend.
Contact
Met vragen over de subsidieregeling kunt u contact
opnemen met medewerkers van team Control en Advies
via info@dongen.nl en via telefoonnummer 14 0162.

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
Omschrijving
verbouwen van café naar woning
Tramstraat 66
Esdoornstraat 2 t/m 26 (even); groot onderhoud seniorenwoningen
Kanaalstraat 61 t/m 73 (oneven);
Hazelaarstraat 1 t/m 9 (oneven)
bouwen van een tiny house TB04
Weegbree 3
uitbreiden woonhuis
van Ostadestraat 8
bouwen van een schuur
Hertog Janstraat 16
1 container plaatsen voor de periode
Hoge ham 16
van 02-07-2022 tot 04-07-2022
slopen van 18 appartementen met
Dunantstraat 98 t/m 144
bergingen garages en centrale ruimtes
plaatsen van een kantoorunit,
De Nestel 29 UNIT
laadkuil en wanden
aanleggen van een inrit
De Nestel 29 UNIT
slopen van 18 appartementen met
Pasteurstraat 1t/m 47
bergingen garages en centrale ruimtes
verwijderen van asbest golfplaten
Helfrichstraat 25
van berging
bouwen van een tiny house TB02
Weegbree 1
bouwen van een tiny house TB09
Weegbree 8
Hoge Ham 125A
realiseren van een dakopbouw
slopen van 2 aanbouwen, de veranda
Sint Josephstraat 90-92
en garage
het plaatsen van een dakkapel aan de
Leharstraat 6
voorgevel
Weegbree 10
bouwen van een Tiny House TB01
plaatsen carport
Heuvelstraat 8
ontheffing op bestemmingsplan
Kerkstraat 56
geluid 11 juli 2022 ingetrokken
Ronde van Midden Brabant en de
Tramstraat
ronde van Dongen 18-9-2022
totaalsloop 12 grondgebonden woningen
Schweitzerstraat 2 t/m 12,
Planetenstraat 13 t/m 23
verwijderen van asbesthoudende
Meerkoethof 14
golfplaten van berging
Hoge Ham 9
verbouwen van de woning
slopen van 18 appartementen met
Schweitzerstraat 1 t/m 47
bergingen, garages
herbouw hekwerk park Vredeoord
DGN01 I 2980 Hoge Ham
plaatsen dakkapellen
Spaarnelaan 6
Wilhelminaplein
evenementenvergunning
DongenIce 2022-2023
Baggelaar
Straatfeest Baggelaar 25-6-2022
ontheffing op bestemmingsplan
Kerkstraat 56
versterkt geluid 16-7-2022
Houtsniphof 10
1 container(s) plaatsen voor de periode
van 17-06-2022 tot 01-07-2022
Kalmanstraat 10
1 container plaatsen voor de periode
van 18-6-2022 tot 9-7-2022
1 container(s) plaatsen voor de periode
Hazendonk 14
van 04-07-2022 tot 08-07-2022
Zomercarnaval 2022
Hoge Ham 45
Kerkstraat 56
ontheffing op bestemmingsplan i.v.m.
versterkt geluid 28-8-2022
ontheffing op bestemmingsplan i.v.m.
Kerkstraat 56 Dongen
versterkt geluid 27-8-2022
van Ostadestraat 1
Buurt BBQ vanaf 18-6-2022 t/m 19-6-2022
Martinus Nijhoffstraat
Straatfeest Martinus Nijhoffstr. 18-6-2022
Klein Dongenseweg 67
Verhuren gebouw t.b.v. stichting voor
opslag maatschappelijke organisaties
Hoge Ham 125A
realiseren van een dakopbouw
Grutterijstraat 79-81-99-101
verwijderen van asbest uit woningen
Prinsenstraat 22-24-28
Deken Batenburgstraat 15
bouwen van een garage en aanleggen
van een inrit
Roerdomphof 13
dakkapel op voorgevel
Vaartweg 5 Dongen
realiseren gesloten bodemenergiesysteem
buiten de inrichting
Meester Janssenweg 28 UNIT
tijdelijke bouwunit/sta caravan
van Eijckstraat 36
uitbreiding woonhuis
naast Vaartweg 193 Dongen
bouwen van een bedrijfsgebouw,
verharding, silo's, inrit, diverse
waterkundige z
Sint Josephstraat 90
aanvraag verwijderen asbest
Kerkstraat 56
ontheffing op bestemmingsplan i.v.m.
versterkt geluid 2-7-2022 ingetrokken
Hoofdstraat 2
zonnepanelen Hoofdstraat 2
Weegbree 7
bouwen van een tiny house TB08
Dunantstraat 50 t/m 86
slopen van 18 appartementen met
bergingen garages en centrale ruimtes
Crispijnhof 23
plaatsen van een dakkapel

Datum
ontvangst aanvraag op 17 juni 2022
ontvangst aanvraag op 14 juni 2022

Zaaknummer
2022-010488
2022-010167

aanzien van geluidbelasting van de Middellaan.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en alle van belang zijnde
stukken liggen van vrijdag 1 juli 2022 tot en met donderdag 11
augustus 2022 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter
inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het
gemeentehuis, Hoge Ham 62 in Dongen. Na telefonische afspraak kan
een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de
behandelend medewerker.
Indienen zienswijzen
Gedurende deze zes weken kunnen belanghebbenden bij het college
van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: burgemeester en wethouders van
Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van burgemeester en wethouders van Dongen;
- mondeling, na het maken van een afspraak met de behandelend
ambtenaar van het team Vergunningen en Handhaving (tel:
140162).
Omdat een bezoek aan het gemeentehuis alleen na het maken van
een afspraak mogelijk is, kunt u via telefoonnummer 140162 of via
www.dongen.nl een afspraak maken voor een persoonlijk contact. Wij
verzoeken u bij het maken van deze afspraak het zaaknummer te vermelden, uw contactgegevens te vermelden en duidelijk aan te geven
wat de reden is voor het maken van de afspraak.

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 juni 2022
ontvangst aanvraag op 17 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 juni 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 16 juni 2022

2022-008729
2022-010500
2022-006008
2022-010461

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 juni 2022

2022-010144

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 juni 2022

2022-008722

ontvangst aanvraag op 13 juni 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 juni 2022

2022-010191
2022-010147

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 29 mei 2022

2022-009219

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 21 juni 2022
ontvangst aanvraag op 16 juni 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 9 juni 2022

2022-008730
2022-009580
2022-010426
2022-010038

ontvangst aanvraag op 16 juni 2022

2022-010451

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 21 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14-6-2022

2022-008731
2022-008355
2022-008980

ontvangst aanvraag op 16 juni 2022

2022-010463

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 juni 2022

2022-010142

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 17 juni 2022

2022-010531

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 juni 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 juni 2022

2022-008066
2022-010137

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 16 juni 2022

2022-009556
2022-009113
2022-002864

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15-6-2022

2022-007607
2022-010033

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 15 juni 2022

2022-010313

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 14 juni 2022

2022-010325

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 15 juni 2022

2022-010326

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 -6-2022

2022-009033
2022-010035

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 juni 2022

2022-010034

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 juni 2022

2022-007067
2022-007444
2022-007642

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 juni 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 21 juni 2022

2022-010426
2022-010742

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 juni 2022

2022-006833

ontvangst aanvraag op 14 juni 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 5 mei 2022

2022-010214
2022-007857

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14-6-2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 juni 2022
termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 21 juni 2022

2022-008076
2022-008996
2022-007256

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 juni 2022

2022-010579
2022-010032

besluit op aanvraag. Besluitdatum:14 juni 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 13 juni 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 13 juni 2022

2022-008753
2022-008727
2022-010146

-

ontvangst aanvraag op 16 juni 2022

2022-010479

Dongen, 30 juni 2022
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BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld bestemmingsplan Danielsweg, gemeente Dongen
Burgemeester en wethouders van Dongen geven te kennen dat het
vastgestelde bestemmingsplan Daniëlsweg ter inzage wordt gelegd
overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 2 juni 2022.
De raad heeft daarbij besloten geen exploitatieplan vast te stellen,
overeenkomstig artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening;
Aanleiding
De bestaande voorraad bedrijfskavels op het bedrijventerrein
Tichelrijt nagenoeg uitgeput. Er is echter nog steeds vraag naar
bedrijfskavels. Om te voorzien in deze behoefte is de ontwikkeling
van nieuwe bedrijfskavels noodzakelijk. Het plan beoogt in hoofdlijnen een bedrijfsbestemming toe te kennen aan een stuk gemeentegrond van ongeveer 2 hectare ten oosten van de Danielsweg in
Dongen.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van vrijdag 1 juli 2022 tot en
met donderdag 11 augustus 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en
Milieu in de centrale hal van het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in
Dongen. Voor het inzien van het plan en de daarbij behorende stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na
telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend medewerker.
Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien via www.dongen.nl/
bestemmingsplannen/ Daniëlsweg en www.ruimtelijkeplannen.nl
onder identificatienummer: NL.IMRO.0766.BP2021000072-VG01.
Rechtsmiddelen
Van zaterdag 2 juli 2022 tot en met vrijdag 12 augustus 2022 kunnen
belanghebbenden beroep instellen tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den
Haag. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend,
wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Informatie
Voor informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen
met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.
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WET MILIEUBEHEER

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend, gelet op artikel 8.41
van de Wet milieubeheer,
dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is
ingekomen:
De Hak 3a Dongen, Melsen Autoservice Dongen.
Mgr.Schaepmanlaan 8 Dongen, Jumbo Supermarkten B.V.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

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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WET GELUIDSHINDER (Wgh)

Aanleiding
Op de locatie Middellaan 25 te Dongen wordt middels een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan die is gebaseerd op de kruimelgevallenregeling, zoals opgenomen in bijlage II
van het Besluit omgevingsrecht (onder Hoofdstuk IV, artikel 4 sub 9)

het realiseren van 71 woningen mogelijk gemaakt. De 71 woningen
worden in het voormalige kantoorpand gerealiseerd.
Ter plaatse van de woningen kan niet worden voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai.
Daarom zijn we voornemens hogere waarden tot 57 dB voor 33
appartementen op de westgevel van het pand ten gevolgen van het
wegverkeer van de Westerlaan en 56 dB voor 38 appartementen ten

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

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

