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Bevrijdingskapel
maand oktober
In de Mariamaand oktober is de bevrijdingskapel
(ook wel Mariakapel) in Park Vredeoord elke
zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 16.00 uur.
Het gaat om 8, 15, 22 en 29 oktober.

College wil inwoners
helpen met steunfonds
Het college stelt voor om in de begroting 2023 van de gemeente Dongen een steunfonds op te
nemen. Dit wordt gevuld met €500.000 voor extra hulp aan de lokale samenleving. Nog dit jaar
wordt €250.000 gestort in een bestemmingsreserve steunfonds. Dit bedrag is de komende
maanden inzetbaar en ook in 2023.
,,Er gebeurt heel veel in de wereld om ons heen en voor
iedereen zijn het onzekere tijden. We willen snel, flexibel,
daadkrachtig en met maatwerk hulp kunnen bieden aan
onze inwoners, verenigingen, ondernemers. In deze
bijzondere situatie vinden we dat belangrijker dan het
verder verbeteren van het financieel huishoudboekje van de
gemeente Dongen. De kerngedachte van deze begroting
is dan ook: niet sparen, maar helpen’’, aldus burgemeester
en wethouders.
Aanpak en uitvoering
In het coalitieakkoord staat dat er jaarlijks €500.000 wordt
toegevoegd aan de algemene reserves van de gemeente.
Het college pleit ervoor om daar komend jaar van af te
zien. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om mee te d
enken over de juiste invulling van het steunpakket.
Daarnaast heeft ook overleg plaats met de lokale
samenleving om scherp zicht te krijgen op een effectieve en
goed uitvoerbare aanpak, gericht op doelgroepen, met
maatschappelijk draagvlak. Eind dit jaar wil het college het
steunpakket voor 2023 klaar hebben, zodat kan worden
begonnen met de uitvoering.
Speerpunten 2023
Het college heeft voor 2023 een aantal speerpunten
benoemd. ,,We zetten maximaal in op beheersing van de
woonlasten. De afvalstoffen- en rioolheffing houden we
gelijk aan 2022’’, aldus wethouder financiën René Jansen.
Prioriteit hebben ook de thema’s armoede (steunmaatregelen, onderzoek voor nieuw beleid), wonen (versnellen
en verruimen woningbouw, flexwoningen, ontwikkeling

Noorderbunder en Waspikse weg) en duurzaamheid
(doorontwikkeling van het energieloket, opstellen
wijkuitvoeringsplannen transitievisie warmte).
Extra aandacht in 2023 is er ook voor het meedoen aan
sport en bewegen. De bon voor waardering van mantelzorgers wordt structureel verhoogd van €30,- naar €100,-.
De gemeentelijke organisatie krijgt meer capaciteit voor
inzet op de groeiende taakvelden schuldhulpverlening,
jeugdzorg, inburgering en veiligheid. 2023 staat ook in het
teken van de ontwikkeling en start bouw van de Integrale
Kindcentra (IKC’s) Beljaart, Anspach en ’s Gravenmoer.
De plannen voor IKC Biezen worden voorbereid.
Gemeenteraad
Het is aan de gemeenteraad om de meerjarenbegroting
2023-2026 van de gemeente Dongen definitief vast te
stellen. Op donderdag 3 en donderdag 10 november aanstaande bespreken de raadsleden het begrotingsvoorstel
van het college. Met moties en amendementen kunnen de
vijf Dongense politieke partijen voorstellen indienen voor
aanpassingen. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis. De publieke tribune is
open en de vergadering kan ook digitaal worden gevolgd
via de gemeentelijke website www.dongen.nl
Inzage begroting
Voor de volledige tekst van de conceptvorm van de
begroting 2023: kijk op www.dongen.nl/begroting
Daarin is ook opgenomen de infographic: De Begroting in
één Oogopslag.

31 oktober

Bijeenkomst Samen
naar een duurzaam
’s Gravenmoer
Op m aandagav ond 31 oktober, v an 19.30
tot 21.00 uur, organis eren de Dorps raad
’s Gravenm oer en de gem eente Dongen een
interactieve bijeenkom s t in De Geubel. Tijdens
de avond gaan w e m et elkaar in gesprek ov er
hoe w e sam en kunnen w erken aan een
duurzaam ’s Grav enm oer.
Interactief
Dit doen we door middel van tafelgesprekken waar
verschillende thema’s aan bod komen. Daarbij komen
inspirerende verhalen van mensen uit ’s Gravenmoer
en omstreken aan bod en staan we stil wat u zelf
kunt doen om te verduurzamen.
Uitnodiging en aanmelden
Alle inwoners van ’s Gravenmoer ontvangen binnenkort een uitnodiging. Voor deze informatieavond
kunnen inwoners van ’s Gravenmoer zich digitaal
aanmelden via duurzaam@dongen.nl of door het
antwoordformulier in te leveren in de brievenbus
van De Geubel.

Naar de Milieustraat?
Pasje of druppel nodig!
Milieustraat De Coolhof is sinds 13 s eptem ber
alleen nog m aar toegankelijk v oor inw oners v an
de gem eente dongen. Bezoekers krijgen enkel
toegang m et een m ilieustraatpas of druppel. Alle
inw oners v an de gem eente Dongen hebben hierover
een brief thuis ges tuurd gekregen.

Hoe zit het met de privacy?
De gemeente kan op adres zien hoe vaak er gebruik is
gemaakt van de milieustraat. We kunnen dit niet per
persoon zien. Dus bijvoorbeeld wel: Dorpsstraat 123 is vier
keer bij de milieustraat geweest. Maar niet: Familie Van
Dongen is vier keer bij de milieustraat geweest.

Waarom een toegangscontrole?
Zodat alléén inwoners van de gemeente Dongen van de
milieustraat gebruik maken. Inwoners kunnen met hun
milieustraatpas of druppel de milieustraat onbeperkt
bezoeken. De milieustraat is bedoeld voor huishoudelijk
afval. Het is niet toegestaan om er bedrijfsafval aan te
bieden.

Informatie afvalscheiding
Kijk voor informatie over afvalscheiding op de app Mijn
Afvalwijzer of op www.dongen.nl/afval.

Milieustraatpas of druppel
Alle inwoners van Dongen hebben een toegangsmiddel
nodig. Inwoners die een druppel/pas voor de ondergrondse
containers hebben, gebruiken die druppel/pas als toegangsmiddel. Inwoners die containers aan huis hebben, hebben
geen druppel. Zij hebben een milieustraatpas ontvangen.
Heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact met de
gemeente op via: afval@dongen.nl of 14 0162.

Heeft u vragen?
Op www.dongen.nl/afval staan veel gestelde vragen over de
toegangscontrole bij de milieustraat. Staat uw vraag er niet
tussen of is uw vraag niet voldoende beantwoord? Dan
kunt u ons bellen via 14 0162 of stuur een mail naar
afval@dongen.nl
www.dongen.nl/afval of bel 14 0162

D1000001

Milieustraat De Coolhof

Milieustraat De Coolhof

De milieustraatpas of druppel is gekoppeld aan een adres
Gaat u verhuizen? Laat het pasje dan achter in de woning
voor de nieuwe bewoners.

www.dongen.nl/afval of bel 14 0162
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Ouderbijeenkomst 12 en 18 oktober

Als je uit elkaar gaat
S cheiden is voor kinderen en ouders een turbulente
periode. Vaak duurt deze periode ongev eer 2 jaar en
s om s blijft dit vanw ege allerlei redenen voortduren.
Hoe ga je hierm ee om , w at zijn de do’s en dont’s
en hoe zorg je goed voor jezelf in zo’n periode
bes chikbaar blijft v oor je kinderen en w aarom is dit
zo belangrijk?

Militaire
oefening 10 t/m
14 oktober
Van 10 tot en m et 14 oktober 2022 w ordt een
m ilitaire oefening gehouden voor de opleiding
en training v oor m ilitairen van de Koninklijke
Landm acht.
Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen
vanuit diverse locaties in Brabant, waaronder Dongen,
radiosignalen zullen uitzenden om deze vanuit
meerdere peil- bases te lokaliseren. Er worden op l
ocaties dingen opgebouwd of wellicht voertuigen
neergezet. Dit veroorzaakt geen overlast en doorgaand
verkeer wordt niet gehinderd. Men zal hierbij het
doorgaand verkeer niet hinderen.
Klachten
Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van
schade, kunnen burgers/omwonenden contact
opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte
Brigade. Dit kan via mail:
Communicatie.13LTBRIG@mindef.nl

Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over:
• Hoe komt het dat een scheiding soms moeilijk verloopt?
• Hoe kan een situatie vrij snel tot heftige conflicten
leiden?;
• Hoe ervaart een kind een scheiding/conflicten tussen
ouders?
• Waarom blijven kinderen zo hun best doen, ook al zie
je dit niet aan ze?
• En waarom is het zo belangrijk voor een kind om
contact en/of een beeld te hebben van beide ouders?
Hoe minimaal ook.

Datum, tijd en locatie
Woensdag 12 oktober 19.15 – 21.00 uur
Tiliander Oisterwijk (Pleinzaal)
Spoorlaan 12 c
5061 HD Oisterwijk
Dinsdag 18 oktober 19.15 – 21.00
Raadshuis Oisterwijk (Burgerzaal)
De Lind 56
5061 HX Oisterwijk
Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar
ouderbijeenkomsten@alsjeuitelkaargaat.nl
Vermeld bij je aanmelding de datum van de bijeenkomst;
- de voor- en achternaam van uw kind of kinderen;
- uw eigen achternaam en uw postcode (4-cijfers).

Je hoort twee persoonlijke verhalen, van een vader en een
moeder, over hun scheiding en wat heeft gemaakt dat zij
de situatie hebben kunnen keren. Je krijgt filmpjes te zien
met kinderen aan het woord en je krijgt praktische tips met
wat je kunt doen. Ben je zelf gescheiden, ga je scheiden of
zit je al langer in een moeilijke gescheiden situatie? Meld je
vooral aan. De ervaring is dat het prettig kan zijn als u iemand meeneemt om mee na te praten, bijvoorbeeld uw
huidige partner, een familielid of iemand uit uw vriendenkring. Er staan een 2 live bijeenkomsten op de planning.

Download de
Afvalwijzer app

U kunt op drie manieren aan uw persoonlijke Afvalwijzer
komen:
•

•
Schade
Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt
u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals
kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade
etc. melden aan: Sectie Claims Ministerie van Defensie
(Postbus 90004, 3509 AA Utrecht). Telefoonnummer:
030 – 2180420. E-mail: 3DVclaims@mindef.nl.

Alle informatie over uw afvalinzameling vindt u in de
Afvalwijzer. Denk aan informatie over uw ophaaldagen,
afvalscheiding en de milieustraat. Als u de Afvalwijzer
App op uw telefoon installeert kunt u ook meldingen
ontvangen als u een container buiten moet zetten.
Of als er veranderingen zijn in het ophaalschema door
bijvoorbeeld feestdagen of weersomstandigheden.

•

Download de Afvalwijzer app voor uw smartphone
of tablet. Hierdoor krijgt u de juiste data op uw
smartphone. U vindt de app in alle app-stores, zoek op
"Afvalwijzer".
Download uw persoonlijke afvalkalender op de website
www.mijnafvalwijzer.nl. Nadat u uw postcode en
huisnummer heeft ingevoerd, komt op uw scherm de
afvalkalender. U kunt deze pdf dan opslaan en/of
uitprinten.
Heeft u geen smartphone of computer met
internetverbinding? Bel dan naar de gemeente via
14 0162. De medewerkers printen uw persoonlijke
Afvalwijzer voor u uit. Deze krijgt u per post
toegestuurd.

Inwoners met een laag inkomen ontvangen
uiterlijk in december de verhoging

Dongen verhoogt
energietoeslag met €200,-

Indieningsdatum
subsidieaanvragen
2023
Subs idieaanvragen van organisaties en
verenigingen voor het jaar 2023 m oeten uiterlijk
15 oktober 2022 in het bezit van de gem eente
zijn. Het gaat hier om aanvragen voor
activ iteitens ubsidies.
Wijzigen
Mocht u uw aanvraag voor 2023 al hebben ingediend,
dan heeft u de mogelijkheid om tot 15 oktober 2022
uw aanvraag voor 2023 eventueel aan te vullen of te
wijzigen.
Meer informatie
Voor informatie over de voorwaarden van het
aanvragen van subsidies verwijzen wij u naar onze
website: www.dongen.nl. Onder het kopje
‘ondernemers’ vindt u de pagina over ‘subsidies
maatschappelijk’. Hier vindt u ook het digitale
aanvraagformulier.

Informatiebijeenkomst
De gem eente Dongen trekt nog dit jaar € 150.000,- uit
om de eenm alige energietoeslag voor 2022 lokaal te
v erhogen m et € 200,-. Met dit extra geld kunnen
inw oners m et een laag inkom en een deel v an de
v erhoogde energiekos ten betalen. Uiterlijk in
decem ber krijgen alle inw oners die de toes lag ontv angen het extra bedrag.

kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen.
In juli verhoogde de minister het bedrag al van € 800,naar € 1300,-. De gemeente Dongen verhoogt dit bedrag
nu met € 200,- naar € 1500,- per huishouden. Het gaat
in Dongen om ruim 700 huishoudens die deze toeslag
ontvangen. Inwoners die de toeslag al ontvangen,
ontvangen de verhoging automatisch uiterlijk in december.

Ruim 700 huishoudens ontvangen de toeslag
Met de winter voor de deur is het de verwachting dat de
energiekosten voor gezinnen wel eens enorm kunnen
stijgen. Het aantal mensen dat de energietoeslag ontvangt
en hun energierekening niet meteen, of helemaal niet kan
betalen, zal toenemen. Huishoudens met een laag inkomen

Inwoners kunnen de energietoeslag nog aanvragen
Inwoners die de toeslag nog niet hebben aangevraagd én
een inkomen onder, op of net boven het sociaal minimum
hebben, kunnen de toeslag aanvragen via
www.dongen.nl/energietoeslag. Dit kan nog tot
31 december 2022.

Verzamel gevallen blad in
de bladkorven
Als je naar buiten kijkt zou je het nog niet zeggen,
m aar officieel is de herfst begonnen. Een periode
w aarin v eel blad v an de bom en v alt.

voorzien van en kaart waarmee wordt verzocht het
materiaal te verwijderen. De korf wordt pas weer leeggemaakt, wanneer het andere materiaal verwijderd is.

Van medio oktober tot aan kerst werkt de buitendienst van
de gemeente Dongen op volle capaciteit om de overlast van
het gevallen blad zoveel mogelijk te beperken. U kunt het
gevallen blad verzamelen in één van de 85 bladkorven die
in de week van 17 oktober geplaatst worden. Antwoorden
op veel gestelde vragen over de bladkorven:

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.

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
gedeponeerd worden. Dus geen ander (groen)afval zoals
bijvoorbeeld snoeiafval! Dit is te grof en kan niet
opgezogen worden door de machine.

Meer informatie
Op www.dongen.nl/bladkorven leest u meer informatie.
Heeft u vragen of meldingen over een bladkorf? Gebruik
dan de Fixi-app of ga naar www.dongen.nl/meldingdoen.

Wanneer worden bladkorven geleegd?
Het leegmaken van de bladkorven gebeurt 1 keer per week,
op enkele locaties 2 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 is gebleken dat deze korf niet voldoende of
niet op een juiste manier werd gebruikt.
De bladkorf is niet geleegd, hoe kan dat?
Wanneer wordt geconstateerd dat er niet alleen blad in de
korf zit, wordt deze niet leeggemaakt. De korf wordt

Hulp bij
toeslagen
Toes lagen v orm en een aanvulling op je inkom en,
het zijn financiële tegem oetkom ingen in de
kos ten v oor je zorgverzekering of huur. Het kan
om aardig w at geld gaan. Of je recht hebt op
deze toes lagen is afhankelijk van je persoonlijke
om s tandigheden.
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Djoline van
der Heijden van DJF Advies. Aan bod komen vragen
als: ‘Heb ik recht op zorg- en/of huurtoeslag?’ en ‘Hoe
kan ik toeslagen wijzigen?’ Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om zelf vragen te stellen en geeft
Djoline tips en advies.
Datum en tijd
• Datum: woensdag 12 oktober
• Tijden: 10.00 tot 11.00 uur
• Locatie: Theek 5 Dongen (De Cammeleur)
Meld je gratis aan
De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via
www.dongen.nl/belastingdienst.

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

parkeervak voor Geer 39
Hoge Ham 127 Dongen
Hoge ham 16
Berkenheuvelstraat 12
Laagstraat 34
Klein Dongenseweg 54
Leeuweriklaan 2
Heuvelstraat 7
Belgielaan 3
Molensteeg 13
Leharstraat 6
Kardinaal van Rossumstraat 12
Vaartweg 66
Hoofdstraat 62
DGN01 A 4930
Diverse straten plan West 1
Doormanstraat 11
Boterbloem 1
Hoofdstraat 48
's Gravenmoer
Hoofdstraat 48
Looiersplein Dongen
Noorderlaan 77
Vaartweg 104
Vaartweg 66
Hoofdstraat 48
diverse starten Dongen
Bizetstraat 20
Sweelinckstraat
Europaplein Dongen
Havenkade 24A
Onkelsticht
Boterbloem 1
Hoge Ham 127
De Nestel 29 UNIT

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:
-

Slof 26 te Dongen, Poredo B.V.

Dongen, 6 oktober 2022

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
Geer 32

n

Omschrijving
plaatsen van een container
27-10-2022 tot 9-11-2022
plaatsen van een container van
8 tot 22 oktober 2022
plaatsen van een container
26 tot 28 september 2022
plaatsen van een betonmixer 27-9-2022
plaatsen van een container
5-10-2022 tot 14-10-2022
sloop melding
slopen van een bijgebouw
aanleg gesloten bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen
verwijderen van asbesthoudende platen
verwijderen en inleveren asbest
platen convectorput
plaatsen van een container
3 t/m 7 oktober 2022
plaatsen van een kraan 4-10-2022
huisvesting van 8 arbeidsmigranten
renovatie en verkleinen van
bestaande stal, met realisatie B&B
W.F. Loth

Datum
Zaaknummer
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 september 2022 2022-017217

Ontvangst aanvraag op 23 september 2022

2022-016895

kappen van 17 bomen
wijziging op verleende vergunning
uitbreiden van de woning
plaatsen van een container van
26 september tot 17 november 2022
plaatsen van zonnepanelen in wei
intocht Sinterklaas 12 november 2022
SNC Schaafstra
Sinterklaasintocht 12 en 13 november 2022
verbouwing van de woning
Opening Dorpsplein Dongen Vaart
18 december 2022
renovatie en verkleinen van
bestaande stal, met realisatie B&B
kappen van een beukenboom SPOEDKAP
Kleppers Lichtjestocht Dongen :
15-10-2022 van: 18:00 tot en met: 00:00
aanvraag dakkapel en kliko ombouw
Bizetstraat 20
Burendag Sweelinckstraat 24-9-2022
van: 16.30 tot en met: 23.30
Burendag 24 september 2022
vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur
ontheffing op bestemmingsplan
kamer verhuur arbeidsmigranten
Onkelfeest & BBQ 1 oktober 2022
plaatsen van een container van
26 september tot 17 november 2022
splitsing in 2 winkelruimtes
Plaatsen UNIT

Ontvangst aanvraag op 23 september 2022
Ontvangst aanvraag op 22 september 2022

2022-016944
2022-016843

Ontvangst aanvraag op 20 september 2022

2022-016623

Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst
Ontvangst

2022-016633
2022-016654
2022-016635
2022-016618
2022-016484
2022-016473

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 september 2022 2022-017236
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 23 september 2022 2022-016939
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 22 september 2022 2022-016832
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 21 september 2022 2022-016776

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 september 2022 2022-016730
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 2 september 2022 2022-015726
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 19 augustus 2022 2022-014641
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 17 september 2022 2022-016528
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 17 september 2022 2022-016532

Contact en openingstijden

Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 16 september 2022 2022-016503
Ontvangst melding. Ontvangstdatum: 16 september 2022 2022-016499
Ontvangst aanvraag op 28 september 2022
2022-017199
Ontvangst aanvraag op 26 september 2022
2022-017067

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

op
op
op
op
op
op

20
20
20
19
15
15

september
september
september
september
september
september

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 29 september 2022

2022-017067

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 27 september 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 26 september 2022

2022-016635
2022-007698

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 September 2022

2022-013900

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 september 2022

2022-013519

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 september 2022

2022-013077

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 september 2022

2022-012579

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 september 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 september 2022

2022-015197
2022-016623

Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 16 september 2022
Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 21 september 2022

2022-015674
2022-010191

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.

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

Gemeentehuis
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op
U kunt contact met ons opnemen door een
e-mail te sturen naar info@dongen.nl of bel naar
14 0162. U kunt ons ook een WhatsAppje sturen
via 06 - 22446719. Wij beantwoorden dit tijdens
openingstijden. Stuur geen gevoelige informatie
zoals uw BSN-nummer.
Online afspraak maken
Veel zaken kunt u online regelen, zoals een
verhuizing doorgeven, een uittreksel of akte
aanvragen of het aanvragen van een keuring
voor uw rijbewijs. Is een bezoek aan het
gemeentehuis toch noodzakelijk dan kunt u
online en afspraak maken via afspraken.dongen.nl.
Openingstijden
Maandag tot en met donderdag:
8.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur

De Entree
Neem contact met ons op
Bel naar 14 0162 of stuur een e-mail naar
entree@dongen.nl. Telefonisch bereikbaar:
maandag t/m woensdag en vrijdag van
8.30 - 12.30 uur
Inloopspreekuren
Algemeen: elke maandag van 8.30 tot 12.30 uur
in De Cammeleur (Hoge Ham 126)
Schuldhulpverlening: elke eerste dinsdag van de
maand van 13.00 tot 14.30 bij Mijzo (kantoor
SWOD, Dongepark 1). En elke eerste maandag
en derde woensdag van de maand van 13.00 tot
15.00 uur bij Eagle Shelter (Crispijnhof 9).

