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Uitnodiging voor
informatieavond
IKC ’s Gravenmoer
Op woensdag 16 november is er een informatieavond
over de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum (IKC)
‘s Gravenmoer. Aanvang: 19.00 uur. Locatie: Basisschool
De Wegwijzer, Grutterijstraat 27 in ’s Gravenmoer.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Achtergrond
In december 2021 is door de gemeenteraad van Dongen
geld beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van IKC
‘s Gravenmoer. Met deze bijeenkomst willen we u informeren over de voortgang. Het nieuwe IKC wordt
gebouwd op het terrein Sportpark ’t Wiel, op en rond
de plek waar nu nog gymzaal ’t Wiel staat. De gymzaal
wordt gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe
gebouw. In de nieuwbouw krijgen de volgende functies
een plek: basisscholen De Wegwijzer en De Springplank,
kinderopvang De Toverdroom en gymzaal ‘t Wiel. Samen
vormen zij een IKC waar kinderen van 0 tot 12 jaar
terecht kunnen voor opvang, onderwijs en binnensport.
Stand van zaken
De gemeente Dongen heeft ICS Adviseurs aangesteld
als projectleider. Op dit moment is de geselecteerde
architect (Rienks Architecten) samen met de geselecteerde installatie-adviseur (Innax) en constructeur
(R2 Constructie Adviesbureau) gestart met het maken
van een voorlopig ontwerp op basis van het programma
van eisen. Met de scholen, kinderopvang en de gemeente
wordt dit voorlopig ontwerp besproken en verder afgestemd.
Informatiebijeenkomst: eerste schetsen in te zien
Graag geven we u ook de mogelijkheid om mee te
kunnen praten en denken. Bij de bijeenkomst op 16
november zijn de eerste ontwerpschetsen te zien. Ook
de mogelijke inpassing van het ontwerp in de omgeving
komt aan de orde. De gemeente, de architect en het
projectmanagementbureau ICS Adviseurs zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden en uw opmerkingen daar
waar mogelijk mee te nemen bij de volgende stappen
in de verdere uitwerking van het project.
Programma 16 november:
18.45 uur - 19.00 uur: Inloop
19.00 uur - 19.20 uur: Opening door gemeente/
ICS Adviseurs en toelichting
van het voorlopig ontwerp
door Rienks Architecten
19.20 uur - 20.30 uur: Gelegenheid tot bekijken van
tekeningen en stellen van vragen
Vragen
Het kan natuurlijk zijn dat u nu al vragen heeft. Neem
dan contact op met Sabine de Richemont van ICS Adviseurs via sabine.de.richemont@icsadviseurs.nl.

Val op in het donker,
zet je fietslicht aan!
Afgelopen weekend is de klok verzet. De dagen worden weer korter en het is langer donker. Zet
je fietsverlichting aan als het donker is én bij slecht weer overdag. Zonder fietsverlichting ben je
slecht zichtbaar voor het andere verkeer en kun je zelf ook minder goed zien. Ga veilig op pad en
zet je fietslicht aan. Hoe val je op? De onderstaande tips helpen je goed op weg.
Fietsverlichting
Is de straatverlichting aan, dan is het tijd om ook je
fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is dit
verplicht. Je kunt gebruikmaken van losse fietslampjes,
maar vaste fietsverlichting is beter. Zo is vaste fietsverlichting duurzamer, je kunt het niet kwijtraken en je
kunt het niet vergeten mee te nemen. Daarnaast ben
je met vaste fietsverlichting vaak het best zichtbaar.
Gebruik je toch losse fietslampjes? Dan mag je ze in plaats
van op je fiets ook vastmaken aan je kleding of op je tas.
Dit mag alleen op het bovenlichaam. Het bevestigen van
lampjes op je hoofd, armen of benen is dus niet toegestaan.
Check je fiets
Naast goede fietsverlichting zijn ook reflectoren belangrijk
om goed zichtbaar te zijn. Is jouw fietsverlichting en
-reflectie in orde? Je controleert het gemakkelijk met de
VVN Fietscheck. Dit kan via https://vvn.nl/fietscheck. Is je
verlichting kapot? Repareer het zelf of breng je fiets naar
de fietsenmaker, zodat je weer veilig op pad kunt.
Verlichtingsactie scholen Dongen
Alle leerlingen van de BVL-scholen in de gemeente Dongen
krijgen een vanuit de provincie gesubsidieerd presentje
waarmee ze opvallen in het verkeer. BVL-scholen besteden

extra aandacht aan de verkeersveiligheid van de kinderen.
Daarom mogen zij het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel
(BVL) dragen. Donderdag 3 november presenteerden
kinderen van de St. Jan school aan wethouder De Jong
(verkeer) wat zij in hun klas hebben gedaan rond het
thema zichtbaarheid in het verkeer.

Donderdag 10 november Theek 5 Dongen

Informatiebijeenkomst
voor ouders over
belastingzaken
Tijdens deze bijeenkomst vol tips en informatie worden
de volgende onderwerpen besproken:
• Het kindgebonden budget
• De kinderopvangtoeslag
• De inkomensafhankelijke combinatiekorting
Ook wordt stilgestaan bij vragen als:
• Hoe weet ik op welke toeslagen ik recht heb?
• Hoe werkt de kinderopvangtoeslag bij
co-ouderschap?
• Heb ik nog recht op kinderopvangtoeslag als ik
minder ga werken of mijn baan verlies?
Natuurlijk is er ook volop ruimte om zelf vragen te
stellen. De bijeenkomst wordt gegeven door Djoline
van der Heijden van DJF Advies. Interessant voor alle
ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar.
Datum, tijd en aanmelden
Datum: donderdag 10 november
Locatie: Theek 5 Dongen in De Cammeleur
Tijdstip: 19.30 tot 21.00 uur
Deze bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via
www.theek5.nl/belastingdienst.
Ook via livestream te volgen
Deze bijeenkomst is ook gemakkelijk online vanuit huis
te volgen. Meld je aan en geef aan waar je voorkeur
naar uitgaat. Als je voor de livestream kiest, ontvang je
automatisch een link waarmee je de bijeenkomst online
kunt bijwonen.

Subsidie voor controle
coronatoegangsbewijzen
Ondernem ers en niet-com merciële organis aties die
in de gem eente Dongen kosten hebben gem aakt
v oor de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen in de periode van 1 januari 2022 tot en
m et 26 m aart 2022 kunnen in aanmerking kom en
voor subsidie. Het college v an burgemees ter en
w ethouders van Dongen heeft hierv oor een bedrag
beschikbaar gesteld dat van het Rijk is ontvangen.
Subsidie aanvragen
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 tot en met 1 december 2022.
Het college beslist 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.

Speelgoed voor ieder kind

Aan de deur geklopt 2022
Na het succes van de afgelopen tw ee jaar is Aan de
deur geklopt terug. Het initiatief heeft als doel dat
ieder kind S int kan vieren. De vrijw illigers verzam elen
nieuw en tw eedehands speelgoed en v ers preiden dit
aan de deur en v ia een pop-up w inkel zonder kas s a.
25 en 26 november 2022
Inwoners van de gemeente Dongen kunnen op vrijdag
25 november en zaterdag 26 november voor gratis
cadeautjes terecht in het oude Bonte Schaep-pand aan
het Looiersplein.
Jouw hulp is welkom!
Ken je mensen die blij gemaakt kunnen worden door
cadeautjes aan de deur te bezorgen? Wil je iemand
(anoniem) verrassen? Wil je nieuw speelgoed kopen voor
in de pop-up winkel of voor de pakketten aan de deur
(voor alle leeftijden zoeken we cadeautjes)? Wil je een
kleine donatie doen in de vorm van geld of inpakpapier?
Alle hulp is welkom om ervoor te zorgen dat alle kinderen
uit onze gemeente een leuk sinterklaasfeest kunnen
vieren. Aan de deur geklopt is te bereiken
via: aandedeurgeklopt@gmail.com en te volgen via
Instagram en Facebook. Of bezoek de crowdfund-pagina:
getfunded.nl/campagne/21825-aan-de-deur-geklopt-2022sint-voor-ieder-kind.

bezorgen op de volgende momenten:
• Donderdag 3 november 18.00 tot 20.00 uur
• Vrijdag 4 november 10.00 tot 12.00 uur
Het adres is Donk 22. Kijk je het speelgoed wel even na
voor je het bezorgd?
Pakjes ontvangen?
Wil je niet wachten op de winkel en pakjes aan de deur
ontvangen, of iemand aanmelden? Laat dit weten via
WhatsApp. Stuur een appje naar Aan de deur geklopt via
06 15881846. Er wordt gevraagd om de leeftijd van de
kinderen en er worden afspraken gemaakt over het
(anoniem) halen of brengen van de pakjes. Je kunt rond
20 november de pakjes verwachten. Aanmelden kan ook
via aandedeurgeklopt@gmail.com.

Speelgoed brengen
Heb je heel, schoon en compleet speelgoed thuis staan waar
niet meer mee gespeeld wordt en wat je een tweede leven
wilt geven? Dan kun je dat bij Aan de deur geklopt

De bladkorven staan er weer!

Verzamel gevallen blad in de bladkorven
De herfs t is officieel is begonnen. Een periode w aarin
v eel blad van de bom en valt. Van m edio oktober tot
aan kers t w erkt de buitendiens t v an de gem eente
Dongen op volle capaciteit om de overlas t v an het gev allen blad zoveel m ogelijk te beperken. U kunt het
gev allen blad verzam elen in één v an de 85 bladkorv en die in de w eek van 17 oktober geplaatst zijn.
Antwoorden op veel gestelde vragen over de bladkorven:
Wat mag er in de bladkorven?
De bladkorven zijn bedoeld voor het verzamelen van bladeren die van gemeentelijke bomen in uw tuin vallen. Belangrijk is dat er alleen bladeren in de bladkorven gegooid
worden. Dus geen ander (groen)afval zoals bijvoorbeeld
snoeiafval! Dit is te grof en kan niet opgezogen worden
door de machine.
Wanneer worden bladkorven geleegd?
We legen de bladkorven één keer per week en op enkele
locaties twee keer per week. Let op: Losse bladhopen naast
de korven worden niet meegenomen.
De bladkorf staat op een andere plek dan vorig jaar, hoe
kan dat?
De locaties zijn gekozen op basis van ervaringen uit voorgaande jaren. Het kan zijn dat u voorgaande jaren een
bladkorf in uw straat had staan en nu niet meer. De reden
hiervoor is dat deze korf niet voldoende of niet op een
juiste manier werd gebruikt.

De bladkorf is niet geleegd, hoe kan dat?
Als er niet alleen blad in de korf zit, wordt deze niet leeggemaakt. Aan de korf hangen we een kaart waarmee we
vragen het materiaal te verwijderen. De korf wordt pas
weer leeggemaakt, wanneer het materiaal verwijderd is.
Ik heb een verzoek voor een nieuwe of andere locatie voor
een bladkorf, hoe kan ik dit doorgeven?
Geef dit aan ons door, door een melding te maken via de
Fixi-app of ga naar www.dongen.nl/meldingdoen. Wij nemen uw verzoek mee voor volgend jaar. Tijdens het seizoen
worden de bladkorven niet verplaatst of uitgebreid.
Meer informatie
Op www.dongen.nl/bladkorven leest u meer informatie en
kunt u de locaties van de bladkorven bekijken op een kaart.
Heeft u vragen of meldingen over een bladkorf? Gebruik
dan de Fixi-app of ga naar www.dongen.nl/meldingdoen.

Ontwerp omgevingsvisie
gemeente Dongen
De gemeente Dongen heeft een ontwerp-omgevingsvisie
gemaakt. Iedereen kan deze ontwerpvisie bekijken.
Waarom een omgevingsvisie?
Naar alle verwachtingen treedt per 1 juli 2023 de
Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht gemeenten
uiterlijk 2024 een omgevingsvisie te hebben vastgesteld. In
een omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en
beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de langere
termijn vast. De omgevingsvisie is integraal en heeft
daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor het
hele grondgebied vast.
Wat is de ‘ontwerp-omgevingsvisie gemeente Dongen’?
In de omgevingsvisie kijken we vooruit naar het jaar 2040.
Hoe willen we dat de Dongense leefomgeving er dan uit
ziet? Wat is er nodig om dat te bereiken? In deze visie
besteden we aandacht aan zowel fysieke, sociale als
maatschappelijke belangen. Omdat we weten dat het één
niet zonder het ander kan. We bieden ruimte aan wat ons
als gemeente anders maakt dan andere gemeenten. Én
we houden rekening met het eigen karakter van de
verschillende kernen.
Tijdens het opstellen van de omgevingsvisie hebben we op
verschillende momenten en verschillende manieren naar de
mening van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners gevraagd. Bijvoorbeeld via een online enquête
eind 2021, maar ook tijdens de verdiepende gesprekken
begin dit jaar. In combinatie met een analyse van ons
huidige beleid, de bestuurlijke ambities en de trends en
ontwikkelingen die we zien vormt de opbrengst van die
participatie de basis voor deze ‘ontwerp-omgevingsvisie’.

vastgesteld
Veel bedrijv en – ook in onze gem eente – zijn aangew ezen op buitenlands e w erknem ers . Vaak gaat
het om m ensen die steeds een aantal w eken hier
w erken en tus sendoor op en neer reizen naar
hun thuis land. Deze arbeidsm igranten m oeten
tijdens hun verblijf hier onder goede om standigheden kunnen w onen. Om dat m ogelijk te m aken, voert de gem eente Dongen sinds 2018 een
specifiek beleid v oor het huis ves ten van arbeidsm igranten.

Zienswijze
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder
schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van
Dongen, postbus 10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl,
ter attentie van de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw Connie Gorissen
van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer:
14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Beleid bijgesteld
Na vier jaar is het beleid geëvalueerd en op een aantal
punten bijgesteld. De gemeenteraad heeft daarvoor in
zijn vergadering van 29 september 2022 het ‘Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten gemeente Dongen
2022’ vastgesteld. Het college heeft dit beleid vertaald
in een nieuwe regeling: de ‘Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2022’. Deze regeling is op 20
oktober 2022 gepubliceerd en is op 21 oktober 2022 in
werking getreden.

•

Hebt u nog vragen?
Voor nadere informatie over de ontwerp omgevingsvisie
kunt u contact opnemen met mevrouw Connie Gorissen van
het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162,
e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

Hoe kunt u de omgevingsvisie bekijken?
U kunt van vrijdag 21 oktober 2022 tot en met donderdag
1 december 2022 de ontwerp-omgevingsvisie bekijken.
Dit kan via:
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl

Monument stilgeboren kinderen
in ’s Gravenmoer

Begraven stilgeboren kinderen officieel mogelijk
Het komt helaas vaker voor dan je zou denken, een kindje
dat overlijdt tijdens de zwangerschap. Jarenlang is er heel
weinig aandacht geweest voor het grote verdriet dat dit
betekent voor de ouders. Je praatte er niet over en ging
gewoon door. En ook in de wet waren veel zaken niet
geregeld voor deze kinderen en hun ouders. Gelukkig
komt er steeds meer aandacht voor de rouwverwerking van
nabestaanden. Zo is het in Nederland sinds 2019 bijvoorbeeld mogelijk om een stilgeboren kind officieel te erkennen. Steeds meer begraafplaatsen maken het mogelijk om
een kindje dat voor de 24e week van de zwangerschap
overlijdt te begraven. Ook op de begraafplaatsen in Dongen en ’s Gravenmoer is dat vanaf 1 januari 2023 officieel

huisvesting arbeidsmigranten

(IMRO-nummer NL.IMRO.0766.OV2023000001-OW01);
Op de gemeentelijke website via www.dongen.nl/omgevingswet;
Bij de balie Bouwen en Milieu in de centrale hal van het
gemeentehuis, Hoge Ham 62 te 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.

•

We noemen dit een ‘ontwerp-omgevingsvisie’ omdat we u
de gelegenheid willen bieden om te reageren op het
eindresultaat voor we de omgevingsvisie ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad. Zodra de gemeenteraad
de omgevingsvisie officieel vaststelt wordt er gewerkt aan
de doelen en ambities die er in opgenomen zijn.

Gem eente Dongen s laat de handen ineen m et de
S tichting Begraafplaats ’s Grav enm oer, de Chris telijk
Gereform eerde Kerk en de Protes tantse Kerk in
’s Grav enm oer. Sam en w illen w e een m onum ent op
de begraafplaats in ’s Grav enm oer ontw ikkelen om
kinderen die tijdens de eerste 24 w eken v an de
zw angerschap overlijden te begrav en en te herdenken. Wij vinden het belangrijk dat dit m onum ent
recht doet aan de erv aring van de ouder en w illen
dat het een écht 's Grav enm oers m onum ent w ordt.
Daarom zoeken we inw oners van ‘s Gravenmoer die
ooit een kindje verloren tijdens de eerste 24 w eken van
de zw angerschap. We vragen hen om m ee te denken
over hoe dat m onument er uit zou m oeten zien.

Aanpassing beleid tijdelijke

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Elke vergunninghouder moet opgenomen zijn in
het register van de Stichting Normering Flexwonen.
De stichting inspecteert periodiek de locatie(s).
- Agrarische bedrijven krijgen ruimere mogelijkheden om de huisvestingsvoorzieningen te exploiteren.
- Het aantal personen dat in een reguliere woning
gehuisvest mag worden in de vorm van kamergewijze verhuur wordt beperkt tot 4 personen in een
rij- of hoekwoning en maximaal 6 personen in grotere woningen.
- De gemeente wil in principe meewerken aan het
realiseren van grootschalige huisvestingslocaties
(aan de rand van de kernen en de rand van bedrijventerreinen.
Het maximale aantal personen voor de grootschalige
locaties blijft 100 personen. Het nieuwe beleid geldt
alleen voor nieuwe voorzieningen. Voor huisvestingslocaties waarvoor al een omgevingsvergunning is verleend, blijven de oude regels gelden, tenzij een herziene vergunning wordt aangevraagd. De gemeente gaat
de werkgevers in de gemeente binnenkort over de beleidsaanpassingen informeren. En verder blijft de gemeente actief controleren op het illegaal (zonder omgevingsvergunning) huisvesten van / de kamergewijze
verhuur van woonruimte aan arbeidsmigranten.

mogelijk. Voor kinderen die na de 24e week van de
zwangerschap overlijden was dit al geregeld.

Begroting 2023

Monument stilgeboren kinderen
Het is een stap vooruit voor de ouders die nu of in de
toekomst een kindje verliezen tijdens de zwangerschap.
We weten echter dat de rouw en het missen van een
ongeboren kind soms een leven lang meegedragen wordt
door de ouders. Daarom is het belangrijk dat we ook voor
ouders die hier al langer geleden mee te maken hebben
gehad een plek inrichten waar ze naar toe kunnen om te
rouwen en te gedenken. In Dongen is hiervoor al een
monument, maar in ’s gravenmoer is dit nog niet geregeld.
We vragen ouders mee te denken over dit nog te realiseren
monument.

Op donderdag 3 november (opiniërend) en donderdag 10 november (besluitvormend) aanstaande,
bespreekt de gemeenteraad de ontwerpbegroting
van de gemeente Dongen voor 2023. U bent van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Let op:
op 3 november start de vergadering één uur eerder
dan u gewend bent, namelijk om 19.00 uur. Op 10
november start de vergadering om 20.00 uur. De
entree is via de achteringang van het gemeentehuis,
Hoge Ham 62. U kunt dan plaatsnemen op de
publieke tribune en het debat volgen van de raad.
De vergadering is ook online te volgen via
www.dongen.nl/gemeenteraad.

Bijeenkomst op 28 november
Op maandagavond 28 november organiseren we daarom
van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst in de Geubel in
’s Gravenmoer. Tijdens deze avond zullen we samen met de
kunstenares die het monument gaat ontwerpen verkennen
hoe we de gedeelde ervaring van alle aanwezigen kunnen
vertalen naar een monument. Heb je ooit een kindje
verloren tijdens de zwangerschap én wil je bijdragen aan
de ontwikkeling van een monument op de begraafplaats in
’s Gravenmoer waar alle doodgeboren en niet levensvatbare
kinderen herdacht kunnen worden? Meld je dan aan bij gemeente Dongen via donald.meulensteen@dongen.nl.

Begroting in één oogopslag
We hebben voor u een samenvatting op hoofdlijnen
gemaakt: De begroting in één oogopslag. Daarin
staan de belangrijkste inkomsten en uitgaven
vermeld. De ontwerpbegroting is opgesteld door
burgemeester en wethouders. Het is aan de gemeenteraad om deze vast te stellen, al dan niet met
aanvullingen en/of wijzigingen. De begroting in
één oogopslag en de volledige begroting is in te
zien en te lezen via www.dongen.nl/begroting.

is griffierecht verschuldigd.

Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders

n

WET MILIEUBEHEER

Activiteitenbesluit milieubeheer

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.

Burgemeester en wethouders maken bekend, gelet op artikel 8.41
van de Wet milieubeheer,
dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is
ingekomen:
-

Steenstraat 3 Dongen, Carbonherstel B.V.

n

BEKENDMAKINGEN

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende
bestemming

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
Fazantenweg 53
Noorderlaan 77
Klein Dongenseweg 58
van Eyckstraat 36
Tramstraat 27
Tramstraat 27
Parkeer terrein Binnenhoven
Klein Dongenseweg 59
Hoofdstraat 32
Doelstraat 3A
Ruiterbaan
Ruiterbaan
Looierplein
's Gravenmoer
De Hak 11
Pastoor Dirvenstraat 11
Kerkstraat 41
van Eyckstraat 36
Vierbundersweg 11
Centrum Dongen
Hoge Ham

GVM00 B 2679
Vaartweg 87 A Dongen
Lage Ham 59
Dongen
Gerardus Majellastraat 64
Boterweide 8
Mgr. Nolenslaan 73
Sluisweg 41
Prinses Margrietstraat 36
Kerkdijk
Pruimengaarde 6
Hoge Ham 46RD
Aloysiusplein 4
Sint Josephstraat
Looiersplein 41
Kanaalstraat 63
Hazelaarstraat

Esdoornstraat/Kanaalstraat
Boterweide 8
Trappistenstraat 6
Schoolsticht 6
Steenstraat 8
Laagstraat 34

Omschrijving
bouwen tuinbouwkas
verbouwing van de woning
uitbreiding schuur
plaatsen van een container van 24
oktober 2022 tot 15 februari 2023
drank en horecavergunning
aanvraag exploitatie horecabedrijf met
een terras op gemeentegrond
aanvraag oliebollenkraam - 01-11-2022
tm 31-12-2022 + carnaval 2023
plaatsen van een uitbouw
maken van een inrit
bouwen van een woning
ontheffing art 35 drank en horeca
motorcrossweekend 29 en 30 oktober 2022
evenementen Motorcross weekend
29-10-2022 en 30-10-2022
D66 Dongen Aanvraag maandelijkse
standplaats m.i.v. 23-9-2022
intocht Sinterklaas 12 november 2022
uitbreiding werkplaats Vergunningvrij
scouting St. Jozef Aanvraag vergunning
kerstloterij 2022
vervangen van het balkonhek
plaatsen van een container van
24 oktober 2022 tot 15 februari 2023
verlengen milieuneutrale melding
Beproevingen
Slentertocht 18-2-2023
Brandweer Midden- en West Brabant
Verzoek standplaats weekmarkt
maandag 24 oktober
Hoogspanningsverbinding ZWO
380 kV Dongen
intocht Sinterklaas 20 november 2022
kappen van bomen
verlengen fretteervergunning 2023
ophogen bestaande aanbouw,
vervangen kozijnen
gewijzigd bouwen van een woning
uitbreiden van de woning
plaatsen van een dakkapel
uitbreiding bedrijfsgebouw
Halloweentocht door het bos
asbest verwijderen
plaatsen van 1 container vanaf
28-10-2022 tot en met 31-10-2022
plaatsen van een container
21-10-2022 tot 7-11-2022
plaatsen van een container van
24-10 tot 3-11-2022
plaatsen van een container 24 oktober 2022
plaatsen van een kraan vanaf
1-11-2022 t/m 10-11-2022 in het parkeervak
plaatsen van dakplaten voorkant
speeltuin Hazelaarstraat vanaf
24-10-2022 tot 7-11-2022
verwijderen van asbest
melding gesloten aardwarmtesysteem
plaatsen van een container vanaf
24-10-2022 tot 6-11-2022
plaatsen van een tent
24-10-2022 tot 26-10-2022
asbestverwijdering
sloop melding schuur

Datum
besluit op
besluit op
besluit op
besluit op

aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.

Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:

19 Oktober 2022
14 oktober 2022
17 oktober 2022
17 oktober 2022

Zaaknummer
2022-013781
2022-016484
2022-012998
2022-018168

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
Mazurkiewicz, R.
Lima, D.E.
Pushankin, S.O.
Pushankina, K.O.
Khilenko, K.M.
Pushankina, K.M.
Suhlobova, K.O.
Rohozina, T.M.
Kovtun, K.V.
Korniienko, K.A.

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

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 18 Oktober 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 18 oktober 2022

2022-018333
2022-011838

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 oktober 2022

2022-002110

besluit
besluit
besluit
besluit

Oktober 2022
oktober 2022
oktober 2022
oktober 2022

2022-017958
2021-019105
2022-015605
2022-011100

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 oktober 2022

2022-011101

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 oktober 2022

2022-014012

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 oktober 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 oktober 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 oktober 2022

2022-016654
2022-018065
2022-015516

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 26 Oktober 2022
ontvangst aanvraag op 15 oktober 2022

2022-015651
2022-018168

ontvangst aanvraag op 15 oktober 2022

2022-018176

ontvangst aanvraag op 15 oktober 2022
ontvangst aanvraag op 17 oktober 2022

2022-018177
2022-018215

ontvangst aanvraag op 18 oktober 2022

2022-018355

ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

2022-018451
2022-018516
2022-018463
2022-018550

ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst
ontvangst

aanvraag op 21 oktober 2022
aanvraag op 24 oktober 2022
aanvraag op 26 oktober 2022
aanvraag op 26 oktober 2022
melding. Ontvangstdatum: 13 oktober 2022
melding. Ontvangstdatum: 13 oktober 2022
melding. Ontvangstdatum: 13 oktober 2022

2022-018565
2022-018683
2022-018853
2022-018851
2022-018032
2022-018035
2022-018051

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 15 oktober 2022

2022-018165

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 16 oktober 2022

2022-018189

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 16 oktober 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 oktober 2022

2022-018190
2022-018495

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 oktober 2022

2022-018494

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 21 oktober 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 augustus 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 oktober 2022

2022-016803
2022-014929
2022-018622

Dongen, 3 november 2022

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 oktober 2022

2022-018624

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 25 oktober 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 7 oktober 2022

2022-018764
2022-017749

op
op
op
op

aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.
aanvraag.

Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:
Besluitdatum:

op
op
op
op

19
20
20
21

oktober
oktober
oktober
oktober

20
20
21
25

2022
2022
2022
2022

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

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.
Voornemen ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming
Het college van Dongen maakt bekend dat het van plan is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve te wijzigen. Uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene(n)
niet meer woont/wonen op het adres waar hij/zij volgens de
Basisregistratie Personen staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam
en voorletters
Alipor, A.
Schoehuijs, W.
Mermer, O.
Voesenek, S.J.H.P.

Geboortedatum
01-01-1979
01-11-1992
05-02-1970
03-05-1988

Zaaknummer
2022-017829
2022-006270
2021-015801
2022-011816

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.

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

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

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.

Voor meer informatie
n
n

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Beschikking Wabo, omgevingsvergunning 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,
Dongen, Ecco
milieuneutraal wijzigen, voor
Tannery (Holland) B.V.
tijdelijke proefopstelling ter
onderzoek van werkwijze voor
nalooi proces door het gebruik
van vloeibaar kooldioxide en
ethanol als medium
(olo nr. 7219041; omwb zaaknr.
2022-040943).
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 1 december 2022 in te zien via de gemeente

Dongen. De beschikking is op 19 oktober 2022 verzonden naar het
bedrijf.
Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit bestaat, gedurende de inzagetermijn, de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college
van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste
bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de
gronden van het bezwaar.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na
het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te
vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland- WestBrabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een
voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd
die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een
spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening

www.dongen.nl

