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Wijzigingen
openingstijden en
bereikbaarheid
Vanwege de aankomende feestdagen zijn er
wijzigingen in de openingstijden en bereikbaarheid
van het gemeentehuis en milieustraat De Coolhof.
Milieustraat De Coolhof
De milieustraat is gesloten op:
• Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
De Coolhof is gewoon geopend op Bevrijdingsdag
(donderdag 5 mei) en op de dag na Hemelvaart
(vrijdag 27 mei) van 8.30 tot 15.30 uur.
Op de andere dagen gelden de reguliere
openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot
en met zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur.
Druktemeter
Tijdens deze periode kan het erg druk zijn bij De
Coolhof. Check daarom voorafgaand aan uw bezoek de
druktemeter via www.dongen.nl/milieustraat.
Gemeentehuis en De Entree
Het gemeentehuis is gesloten op onderstaande dagen.
De spreekuren van De Entree gaan op deze dagen ook
niet door. Ook kunt u ons op deze dagen telefonisch
niet bereiken.
• Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei)
• Dag na Hemelvaartsdag (vrijdag 27 mei): vanwege
verbouwingswerkzaamheden zijn we gesloten.
Dringende vraag voor burgerzaken die dag? Mail
dan naar burgerzaken@dongen.nl.
• Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni)
Het gemeentehuis is gewoon geopend op Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei). De Entree en het gemeentehuis
zijn dan ook gewoon telefonisch bereikbaar.
Bekijk de actuele openingstijden op www.dongen.nl/contact

V.l.n.r.: Iris Jansen (VPD), Stijn Sips (CDA), Denise Kunst (VPD), Gerard Vrenken (formateur),
Kees de Jong (CDA), René Jansen (VPD), Annemarie van Eenennaam (CDA)
Foto: Jan Stads / Pix4Profs

VPD en CDA zijn eruit en nodigen inwoners uit:

Praat mee over het nieuwe
coalitieakkoord
De Volkspartij Dongen (VPD) en het CDA Dongen – ’s Gravenmoer hebben elkaar definitief
gevonden als nieuwe coalitiepartners. Er is overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord
op hoofdlijnen. Inwoners worden van harte uitgenodigd om mee te denken over aanvullingen
en aanpassingen, alvorens het akkoord op 19 mei wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het conceptakkoord heeft als titel ‘Versterken &
Vernieuwen’. ,,Wij waarderen onze gemeente in de
breedste zin van het woord en hebben oog voor wat er
allemaal al is. We realiseren ons dat we het goed hebben
in Dongen, ‘s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. Dit goede willen we behouden en versterken. Er is echter altijd
ruimte om het soms anders, vernieuwend en versterkend,
te doen. Graag gaan wij met de gemeenteraad, inwoners,
maatschappelijke instellingen, ondernemers en partners aan
de slag om deze vernieuwing invulling te geven’’, aldus
VPD en CDA in een persbericht.
Digitaal reageren
Vanaf heden is het 11 pagina’s tellende document, online
te lezen op de website van de gemeente Dongen, via de
link www.dongen.nl/coalitieakkoord Deze webpagina
staat tot en met vrijdag 6 mei open voor het geven van
reacties, suggesties en het stellen van vragen.
Meepraten op locatie
Wie liever meepraat op locatie, kan dat aanstaande
zaterdag 7 mei doen. Dan verspreiden de vier wethouderskandidaten en de fractievoorzitters van VPD en CDA zich
samen met hun fracties over de drie kernen van onze
lokale samenleving. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur zijn de
nieuwe coalitiepartners te vinden in De Cammeleur in
Dongen, in De Geubel in ’s Gravenmoer en in het

Jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart. Inwoners en andere
politieke partijen kunnen dan hun vragen stellen of
suggesties meegeven voor aanpassingen in het
conceptakkoord.
Vernieuwend
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips: „Naar mijn weten is dit
een unieke en vernieuwende situatie. We geven inwoners,
lokale partners en de andere politieke partijen de kans om
hun input mee te geven voordat we een definitief akkoord
presenteren. En dan ook nog digitaal en met een fysieke
bijeenkomst’’. VPD-fractievoorzitter en beoogd-wethouder
Denise Kunst vult aan: ,,We zullen de indieners ook
terugkoppelen wat er met de suggestie is gebeurd.’’
Gemeenteraad
Op donderdagavond 19 mei om 20.00 uur wordt het
definitieve coalitieakkoord besproken in een openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aan de politieke partijen wordt gevraagd hun mening te
geven over het formatieproces en over het coalitieakkoord.
Ook kunnen ze middels moties het college (extra)
opdrachten meegeven over de uitvoer van het coalitieakkoord op hoofdlijnen. Na de bespreking zullen de
beoogd-wethouders René Jansen, Denise Kunst (VPD) en
Kees de Jong, Annemarie van Eenennaam (CDA) worden
geïnstalleerd.

9 mei tot en met 3 juni 2022

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

Gratis menstruatie- en
incontinentieproducten
1 op de 10 v rouw en heeft s om s geen geld v oor
m aanv erband of tam pons . Als je m oet rondkom en
v an een beperkt budget in de w eek, gaat dat geld
grotendeels op aan eten en drinken. Maar van dat
geld m oeten ook verzorgings - en hygiëneproducten
gekocht w orden. Dat m aakt dat er som s geen geld is
v oor m aandverband of andere m enstruatieproducten.
Gratis menstruatieproducten vanaf 1 mei
Menstruatieproducten moeten voor iedere vrouw
beschikbaar zijn die het nodig heeft. De gemeente Dongen
stelt daarom vanaf 1 mei gratis menstruatieproducten
beschikbaar voor mensen die moeite hebben om rond te
komen. Of voor inwoners waarvoor het lastig is om
vanwege een andere reden aan deze producten te komen.
Ophaalpunt Eagle Shelter
Vanaf 1 mei staat er bij Eagle Shelter, Crispijnhof 9 langs de
weg een kast. Hierin liggen maandverband, tampons en
incontinentiemateriaal. Inwoners die het nodig hebben,
kunnen de spullen uit deze kast pakken.
Meer ophaalpunten
Op korte termijn komen er meer plekken waar deze spullen
op te halen zijn. De gemeente is onder andere in gesprek
met scholen en huisartspraktijken. Wil je hier meer over
weten? Neem dan contact op met de gemeente via
info@dongen.nl of 14 0162.

IkPas campagne: Zet uw
alcoholgebruik in mei op pauze
In m ei start de IkPas cam pagne in de gem eente
Dongen. Tijdens deze m aand zetten deelnem ers hun
alcoholgebruik op pauze. De IkPas cam pagne is
onderdeel v an het Lokaal Prev entieakkoord van
Dongen. Tijdens de inform atiev e bijeenkom st ‘Gezond
ouder w orden’ w erd stilges taan bij de gezondheids v oordelen v an het pauzeren van het alcoholgebruik.

Verzilver uw tegoedbon
”Energie besparen doe
je zo”
De informatieavonden ”Energie besparen doe je zo”
waren een groot succes! Veel inwoners woonden de
interactieve avonden bij. Na de informatieavonden
ontvingen inwoners een tegoedbon voor het kopen
van energiebesparende producten bij Karwei in
Dongen. Deze bon ontvingen zij van Energie Dongen
of Casade. Met de tegoedbon kunt u energiebesparende producten uitkiezen zoals ledlampen, brievenbusafsluiters, tochtstrips en isolatiematerialen. Met deze
kleine maatregelen kunt u al een hoop energie
besparen in uw koop- of huurwoning.
U kunt deze bon tot 31 mei 2022 verzilveren. Wees er
dus snel bij!

Door uw alcoholgebruik te pauzeren wordt u zich bewuster
van de keuze die u kunt maken om wel of niet te drinken.
Daarnaast doorbreekt u vastgeroeste patronen. Veel
mensen hebben onbewust een patroon aangenomen,
waarbij het vanzelfsprekend is om vrijwel dagelijks één of
meerdere glazen alcohol drinken.
Gezondheidsvoordelen
Naast het doorbreken van patronen werd bij de informatieve bijeenkomst ook stilgestaan bij de lichamelijke
gezondheidsvoordelen van IkPas. Zo voelt 62% van de
deelnemers zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter
en verliest 32% gewicht tijdens de IkPas campagne. Deelnemers van de informatiebijeenkomst reageerden
enthousiast: ‘Het was een erg leuke bijeenkomst met veel
praktische tips. Ik ben nu ook overtuigd mee te doen met IkPas’

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

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Aanmelden
Doet u ook mee? Samen met andere Dongenaren zet u uw
alcoholgebruik op pauze. Meld u aan via www.ikpas.nl/
gemeente-dongen en ontvang tips, recepten en artikelen.

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.

Lintjesregen 2022:

Informatie programma Omroep Brabant:

Deze Dongenaren kregen
een Lintje

Foto’s: Jan Stads / Pix4Profs

26 april was de Lintjesregen 2022. Burgemeester Marina Starmans bracht een bezoek aan vier
inwoners van onze gemeente. Deze inwoners kregen een onderscheiding voor hun bijzondere
verdiensten en inzet voor de Dongense samenleving. Ze werden benoemd in de Orde van
Oranje-Nassau. Burgemeester Marina Starmans mocht dit heuglijke nieuws brengen namens
Koning Willem - Alexander.

Dhr. J.C.W. Maijen
Ridder met zwaarden in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr. Jan Maijen heeft 40 jaar als reservist gediend. Als Officier Nationale taken &
Regionaal Militair beleidsadviseur heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het
continue inzetbaar zijn van het team Nationale Operaties. Hij levert zijn bijdrage bij de
regionale herdenkingen en veteranendagen. Is penningmeester bij de Stichting Indië
MonumenTilburg, voorzitter van de Koninklijke vereniging van Nederlandse reserve
officieren en Commandant van de vaandel- banierwacht van de Bond van
Wapenbroeders.

TV-serie 'Brabant
onder de radar'
over de strijd tegen
drugscriminaliteit
In ons mooie Brabant gebeuren dingen die het daglicht
niet kunnen verdragen, zoals de productie van drugs.
Een handel waar miljarden in omgaan. Een harde en
meedogenloze wereld die soms dichterbij is dan we
denken. In de tv-serie ‘Brabant Onder De Radar’, een
productie van Omroep Brabant in samenwerking met
de provincie Noord-Brabant, wordt onderzocht wat er
speelt in Brabant, én hoe iedere Brabander mee kan
strijden tegen ondermijning. Vanaf 11 mei iedere
woensdagavond op Omroep Brabant te zien.
Meer informatie over de tv-serie vindt u op
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/
handhaving/2022/vorig-jaar-17-drugslabs-opgerold-inbrabant

Informatie wijziging raadsvergaderingen:
Dhr. H.J. Dekker
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Dekker heeft zich gedurende de afgelopen 30 jaar op intensieve wijze
ingezet voor de Dongense gemeenschap. Hij is financieel adviseur voor de Zusters
van Franciscanessen, en zwembad De Vennen. Bij de Lionsclub Donge Vallei is de heer
Dekker het ‘juridisch geweten’ en o.a. bestuurslid van de ‘Stichting goede doelen
Lionsclub’ tevens verzorgt hij de PR& communicatie van De Lionsclub.

Raadsvergaderingen
mei en juni 2022
Vanwege de recente ontwikkelingen in de coalitieformatie is besloten om de planning te wijzigen voor de
raadsvergaderingen van 19 mei en 2 juni.
-

Dhr. M.A.G.M van Hattum
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr. Van Hattum heeft zich jarenlang ingezet voor tennisvereniging Bas Dongen waar
hij 15 jaar voorzitter was. Ook was hij lid van de ledenraad van de Koninklijke
Nederlandse Lawn Tennis Bond en secretaris van de herensociëteit Inter Nos.
Sinds 2013 is de heer Van Hattum voorzitter van de raad van toezicht van Stichting.
St. Barbara. En sinds 2019 voorzitter van het Golfcentrum Dongen.

-

19 mei: gecombineerde raadsvergadering
(opiniërend en besluitvormend). Tijdens deze
vergadering wordt het coalitieakkoord aan de
voorzitter van de raad aangeboden. Ook worden de
kandidaat-wethouders voorgedragen, benoemd en
geïnstalleerd. Bekijk de volledige agenda.
2 juni: gecombineerde raadsvergadering
(opiniërend en besluitvormend). De volledige
agenda wordt in week 20 (16 t/m 20 mei)
gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem
dongen.notubiz.nl.

Dhr. G.J.M. van Vessem
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Vessem is als ‘vader’ van het volkstuinencomplex de vraagbaak voor de
mensen die bij hem tuinieren. Hij ondersteunt en helpt de ouderen. Tot 2017 was hij
vrijwilliger bij de dienst Geestelijke verzorging van Mijzo, voorzitter van de Stichting
Welzijn Ouderen Dongen en was hij tot 2019 lid van de Seniorenraad van Dongen.
de heer Van Vessem is nog altijd betrokken als vrijwilliger bij de SWOD.

Elektrische deelscooters
GO Sharing in Dongen
S inds oktober zijn de groene elektris che deelscooters
v an GO S haring ook in Dongen te vinden. Het bedrijf
heeft 35 deelscooters geplaats t, die via de GO Sharing
app gev onden en geboekt kunnen w orden. In dit
artikel gev en w e u m eer inform atie ov er onder
andere het parkeren v an de Go S haring deels cooter.
Waarom staat de gemeente deze scooters toe?
De gemeente Dongen staat open voor nieuwe initiatieven.
Zeker groene initiatieven zoals elektrisch deelvervoer sluit
aan bij de ambitie van de gemeente Dongen. Daarnaast
hebben wij op grond van ons regelement (de APV) geen
argument om de scooters te weigeren.
Waar mogen de deelscooters geparkeerd worden?
Voor deelscooters gelden dezelfde regels als voor reguliere
scooters. De scooters mogen overal worden weggezet
binnen de regels van de wegen en verkeerswet. Ze mogen
daarbij geen overlast veroorzaken. Daarnaast worden
gebruikers van de scooter opgeroepen rekening te houden
met de omgeving, geen in- of uitgangen te blokkeren, de

scooter nergens tegenaan te zetten en de scooter niet op
de weg zelf te parkeren.
Meer informatie, vragen of overlast?
Heeft u vragen over de deelscooters? Ervaart u overlast?
Ga dan naar de website van Go Sharing
https://nl.go-sharing.com. Hier leest u meer over de scooters,
vindt u veel gestelde vragen en kunt u een
overlastformulier invullen.

Scheiden of uit elkaar?
Als je uit elkaar gaat komt er veel op jullie af. Waar
moet je beginnen? Je wilt het goed regelen. Voor
jezelf, voor elkaar en voor de kinderen. Op de website
alsjeuitelkaargaat.nl krijg je tips van ouders die
hetzelfde hebben meegemaakt. Je leest over alles wat
je moet regelen bij een scheiding. En we hebben een
handige checklist waarin we alle informatie hebben
gebundeld. Zodat jullie het goed kunnen regelen en
er in alle rust uit kunnen komen.
Als je uit elkaar gaat, start je op alsjeuitelkaargaat.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.
Omschrijving
Jaarmarkt 24 april 2022
verwijderen van asbesthoudend
dak van de schuur
verwijderen van asbestdaken van schuren
Lisztstraat 9 en 11
plaatsen van een container 21
Molendijk 49
tot 26 april 2022
ontheffing drank en horeca Jaarmarkt
Biezenplein
24-4-2022 De Salamander
vergunning Koningsdagviering 27 april
Volgelenzangweg 7
2022 en Tractor behendigheid
wedstrijd 1 m
asbest houdende golfplaten
Weide 21
schuurtje verwijderen
het plaatsen van een container voor de
Molendijk 49
periode van 26-04-2022 tot 28-04-2022
aanvraag artikel 35 TractorbehendigVogelenzangweg 7
heidswedstrijd 1 mei 2022
van Ostadestraat 1
Buurt BBQ vanaf 18-6-2022 t/m 19-6-2022
Onderhoud en verbouwing
Sint Josephstraat 46
DGN01 I 1376 Middellaan
asbestverwijdering Enexis station
Ombouwen van een oud gras
Alexanderstraat 3
hockeyveld tot padelbanen
Middellaan sectie DGN01 A 5383 Kappen van een boom
verbouwen van het gebouw
Wilhelminastraat 90A
Hoofdstraat 4
ontheffing drank en horeca
Koningsdag 's Gravenmoer
Koningsdag 2022
Hoofdstraat 4
Doelstraat 9A
aanleggen van een uitrit
plaatsen van een container van 6
Bizetstraat 4
tot 20 mei 2022
parkeerplaats voor Plutostraat 4 plaatsen van een container
van 15 tot 19 april
Boterweide 8
bouwen van een woning
aanleggen van een inrit
Marnix Gijsenstraat 13
Paul van Ostayenstraat 1
vervangen garagedeur door
kozijn met raam
splitsing appartement
Tramstraat 23 en 25
Weegbree 4
1 Tiny House te Tiny Beljaart
bouwen van een garage en aanleggen
Deken Batenburgstraat 15
van een inrit
plaatsen van een fietsenstalling
Theo Swartjesstraat 28
in de voortuin
Vaartweg DGN01 M 743 Dongen bouwen van een bedrijfsgebouw,
verharding, silo's, inrit, diverse
waterkundige zaken
bouwen van een hotel
DGN01 A 5402 Hespelpad
Kerkstraat 56
ontheffing versterkt geluid 17-6-2022
Tramstraat 60
buiten bar en terras kermis 2022
Eindsestraat 137
bouwen van een Sprinkler- en
afvalwater buffer tank
Molendijk 24
Drank- en horecavergunning
Restaria 's Gravenmoer
Molendijk 24
Exploitatievergunning
Restaria 's Gravenmoer
Heuvelstraat 8
vervangen vloer entree
Hoofdstraat 4
Rommelmarkt Euterpe 14-5-2022
Volgelenzangweg 7
aanvraag artikel 35 Tractorbehendigheidswedstrijd 1 mei 2022
Hoofdstraat
Dodenherdenking
's Gravenmoer 4-5-2022
Vaartweg
Dorpsfeest Klein-Dongen-Vaart 24e
editie vanaf 8-6-2022 t/m 13-6-2022
Heuvelstraat 13
het verplaatsen van constructieve muren
en herindeling tot losse woonunits.
Luxemburglaan 37
plaatsen van een container van
17-6-2022 tot 1-7-2022
Martinus Nijhoffstraat
Straatfeest Martinus Nijhoffstraat
18-6-2022
Havenkade 22
uitbreiden van de woning
Sportlaan
nieuwe brug, (oude versleten
brug vervangen)
Salviastraat
het plaatsen van drie containers vanaf
16-5-2022 tot en met 13-7-2022
Roeloff van Dalemstraat 1
aanbouwen aan garage

Locatie
Dongen
Lisztstraat 13

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende
bestemming

Dingemans, M.F.R.
Babickas, D.
Babickienė, V.

18-11-1997
17-07-1980
11-06-1979

Zaaknum m er

2022-000909
2022-002307
2022-002307

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.

Zaaknummer
2022-004085
2022-007116

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 12 april 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 21 april 2022

2022-006454
2022-007086

Voornem en am bts halv e w ijziging adres gegevens naar onbekende bes tem m ing

besluit. do-aanvrbsnw. Ontvangstdatum: 11 april 2022

2022-006383

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 april 2022

2022-004357

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 melding. Ontvangstdatum: 15 april 2022

2022-006754

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 april 2022

2022-007002

Ontvangst aanvraag op 20 april 2022

2022-007016

Ontvangst aanvraag op 21 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 april 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 april 2022

2022-007067
2022-000562
2022-006912
2022-001838

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 april 2022

2022-003926
2021-018600
2022-006182

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 april 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 14 april 2022

2022-006176
2022-003313
2022-006698

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 14 april 2022

2022-006724

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 April 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 april 2022
Ontvangst aanvraag op 18 april 2022

2022-003664
2022-003978
2022-006794

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 april 2022
Ontvangst aanvraag op 21 april 2022
Ontvangst aanvraag op 19 april 2022

2022-001581
2022-007074
2022-006833

Ontvangst aanvraag op 25 april 2022

2022-007233

Ontvangst aanvraag op 25 april 2022

2022-007256

Ontvangst aanvraag op 22 april 2022
Ontvangst aanvraag op 24 april 2022
Ontvangst aanvraag op 22 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 26 april 2022

2022-007139
2022-007153
2022-007129
2022-002439

Ontvangst aanvraag op 26 april 2022

2022-007288

Ontvangst aanvraag op 26 april 2022

2022-007285

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 28 april 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 april 2022

2022-003513
2022-004569
2022-007016

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 April 2022

2022-006249

Ontvangst aanvraag op 22 april 2022

2022-007133

Ges lachts naam en
voorletters

Geboortedatum

Dudek, K.M.
Kluska, D.J.
Aden, H. 16-12-1995
Schoehuijs, W.
Dudek, J.
Gawenda, K.M.
Kałużny, A.J.

30-09-1997
22-06-1988
2022-006931
01-11-1992
23-04-1975
30-05-1996
13-03-1976

Zaaknum m er

2022-005772
2022-006620
2022-006270
2022-006621
2022-006623
2022-006622

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.

Dongen, 5 mei 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,

De burgemeester,

Mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

Termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 25 april 2022 2022-000987
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 25 april 2022

2022-007192

Ontvangst aanvraag op 28 april 2022

2022-007444

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 28 april 2022
2021-010795
Termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 28 april 2022 2022-000602
Ontvangst aanvraag op 28 april 2022

2022-007424

Ontvangst aanvraag op 28 april 2022

2022-007402

Alle officiële bekendmakingen kunt u ook inzien via https://www.officielebekendmakingen.nl.

BEKENDMAKING

Geboortedatum

Datum
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23 april 2022
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 22 april 2022

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.

n

Ges lachts naam en
voorletters

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.

Voor meer informatie
www.dongen.nl

