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Voor meer informatie
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Wat gaat goed, wat kan beter?

Wat vindt u van de
informatiekrant?
De informatiekrant van de gemeente Dongen wordt
al ruim 15 jaar gemaakt. Eens in de twee weken valt
deze informatiekrant in uw brievenbus. Sluit de
informatiekrant aan bij uw behoefte? Wat vindt u van
de vormgeving? Begrijpt u de teksten goed?
Wat wilt u graag lezen in deze krant?
We willen de informatiekrant graag laten aansluiten bij
waar de lezer behoefte aan heeft. U dus! We zijn
benieuwd naar uw mening en ideeën. Helpt u ons door
het invullen van een enquête?
Het kost 10 minuten van uw tijd.
Invullen digitale enquête
Scan de QR-code en u kunt direct starten met het
invullen van de enquête via uw smartphone. Invullen
op de computer of laptop kan ook. Ga daarvoor naar
www.dongen.nl/informatiekrant.

Vanaf 13 september naar
de Milieustraat?
Pasje of druppel nodig!
Milieustraat De Coolhof is vanaf 13 september alleen nog maar toegankelijk voor inwoners van
de gemeente dongen. Vanaf dan krijgen bezoekers enkel toegang met een milieustraatpas of
druppel. Alle inwoners van de gemeente Dongen krijgen begin september hierover een brief
thuis gestuurd.
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.
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 ontvangen een milieustraatpas. De
milieustraatpas of druppel is gekoppeld aan een adres.
Gaat u verhuizen? Laat het pasje dan achter in de woning
voor de nieuwe bewoners.
Hoe werkt het?
Bij de ingang van milieustraat De Coolhof staat een
paslezer. De slagboom gaat open als u de pas/druppel
tegen de lezer houdt. Voor hulp is bij de slagboom een
medewerker van De Coolhof aanwezig.

•

•

openingstijden, druktemeter en tarieven.
Sorteer uw afval per afvalsoort. U betaalt alleen voor
restafval en verbouwingsafval als het meer dan 0,25 m3
is (dat zijn 1 tot 4 vuilniszakken). Hoe beter u thuis het
afval voor de milieustraat sorteert, hoe voordeliger uw
bezoek is.
Neem de milieustraatpas, uw legitimatiebewijs en pinpas
mee. U kunt op de milieustraat alleen met een pinpas
betalen.

Informatie afvalscheiding
Kijk voor informatie over afvalscheiding op de app
Mijn Afvalwijzer of op www.dongen.nl/afval.
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
Liever een papieren enquête?
Dat kan! Een papieren enquête is af te halen bij de
centrale balie van het gemeente huis. We kunnen
ook een enquête naar u toesturen. Bel daarvoor naar
14 0162, geef aan dat je de enquête informatiekrant
wilt invullen. Wij noteren uw adres en sturen een
enquête toe.

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.
Naar de milieustraat? Bereid uw bezoek goed voor!
• Ga eerst naar www.dongen.nl/milieustraat. Op deze
website vindt u nuttige informatie zoals: adres,

Milieustraat De Coolhof
www.dongen.nl/afval of bel 14 0162

D1000001
De milieustraatpas

Voor ouders en verzorgers
Tilburg en Midden-Brabant

Cursussen en
bijeenkomsten
september 2022
Het cursusbureau van GGD Hart voor Brabant in Tilburg
organiseert cursussen en bijeenkomsten voor ouders en
opvoeders in Tilburg en Midden-Brabant. Hieronder
staat een overzicht van het aanbod van cursusbureau
Tilburg voor september 2022.
• Cursus ‘Omgaan met pubers’ in Oisterwijk
start 20 september
5 bijeenkomsten bij Tiliander in Oisterwijk, start dinsdag 20 september 2022 van 19:00 tot 21:00 uur. Voor
ouders en verzorgers van pubers van 11 tot 16 jaar.
• Webinar ‘Mijn puber heeft (g)een ruggengraat,
wat nu?’ 21 september
Woensdag 21 september van 19:30 – 20:45 uur.
Online webinar over hoe je je puber kunt helpen om
zich staande te houden op school, thuis, online en in
zijn omgeving. Webinar wordt gegeven samen met
Jongerenwerk R-Newt Tilburg.
• Online cursus ‘Peuter in Zicht’
start 29 september
4 online bijeenkomsten, start donderdag
29 september 2022 van 19:30 – 21:30 uur. Voor
ouders en verzorgers van peuters van 1,5 tot 4 jaar.
• Cursus ‘Omgaan met pubers’ in Tilburg
start 29 september
4 bijeenkomsten bij locatie GGD in Tilburg, start
donderdag 29 september 2022 van 19:00 – 21:00 uur.
Voor ouders en verzorgers van pubers van 11 tot
16 jaar.
Meer informatie en aanmelden
Al het aanbod van GGD Hart voor Brabant van online
en offline cursussen, bijeenkomsten, koffieochtenden,
workshops en webinars voor ouders, opvoeders,
inwoners en professionals staat op de website:
https://www.ggdhvb.nl/cursussen/

Veiligheid bezoekers heeft prioriteit

Scooterverbod in
Park Vredeoord
Om Park Vredeoord v oor zoveel mogelijk verschillende
bezoekers een fijne plek te laten zijn, w aar je v eilig
kunt w andelen en recreëren, heeft het college een
v erkeers besluit genom en. Het is om veiligheidsredenen niet langer toegestaan om m et een s cooter in het
park te rijden. Dit v erbod geldt ook v oor andere
gem otoriseerde tw eew ielers , zoals een snor- en
brom fiets .
Borden en boete
Bij de zes de ingangen van Park Vredeoord komen borden
te staan. Deze worden in de komende dagen geplaatst en
vanaf dan geldt het verbod. Met de borden wordt de
nieuwe maatregel ter plaatse duidelijk aangegeven. Wie
het scooterverbod daarna toch overtreedt, krijgt bij
constatering een boete van € 100. Politie en boa’s houden
de komende tijd extra toezicht. Na een korte periode
van waarschuwing, zullen er proces-verbalen worden
uitgeschreven.
Fiets en scootmobiel
Bij de borden komt extra informatie. Daarop staat dat het
verbod níet geldt voor fietsers. Deze kunnen de paden in
het park gewoon blijven gebruiken, net als rijders van een
scootmobiel. Er is géén aanleiding om het verbod ook in te
stellen voor deze doelgroepen. Gecombineerd gebruik van
het park samen met voetgangers, blijkt in de praktijk prima
te verlopen.
Klachten
In de afgelopen periode hebben politie en gemeente echter
veel klachten ontvangen vanwege overlast en gevaarlijke
situaties met scooters. Uit controles bleek dat er vaak veel
te hard werd gereden en het park werd zelfs ook gebruikt
voor het houden van racewedstrijden. Het verkeersbesluit
maakt het nu wettelijk mogelijk om dat zoveel mogelijk te
voorkomen of anders daar tegen op te treden.

Aanvragen en verhoging
energietoeslag 2022
Huis houdens m et een laag inkom en kunnen in 2022
een eenm alige energietoeslag krijgen. Begin 2022
m aakte de regering bekend dat het gaat om een
bedrag v an € 800. In juli van 2022 is dit verhoogd m et
€ 500. In totaal gaat het om een bedrag v an € 1300.
Met dit extra geld kunnen huis houdens m et een laag
inkom en een deel v an de energiekos ten betalen. De
gem eente Dongen gaat € 100 per m aand uitbetalen.

Voor meer informatie
www.dongen.nl
Kruispunt Roeloff van
DalemstraatWilhelminastraat vanaf
19 september afgesloten
Op maandag 19 september start de gemeente met
het vervangen van de riolering in de Roeloff van
Dalemstraat. Aansluitend wordt de openbare ruimte in
die straat opnieuw ingericht.
De werkzaamheden starten op de kruising
Wilhelminastraat – Roeloff van Dalemstraat.
Hier wordt een nieuwe aansluiting op de riolering
aangelegd. Deze kruising is hierdoor vanaf maandag
19 september t/m woensdag 5 oktober afgesloten.
Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de
Tramstraat, St. Josephstraat, Jan Mertenslaan,
Mgr. Nolenslaan, Vennen en Eindsestraat en
vice versa.

Doel en prioriteit
Park Vredeoord is een mooie groene locatie met een
centrale ligging in Dongen. Recent is er sprake geweest
van een grootschalige herinrichting van het gebied, in
combinatie met Wilhelminaplein, Looiersplein en Hoge
Ham. Steeds meer Dongenaren weten de weg te vinden
naar Park Vredeoord. Er zijn bomen, bloemperken,
speeltoestellen en bankjes. Het park wordt gezien als een
aantrekkelijk speelterrein voor kinderen. Er kan in het park
met groepen of individueel worden gesport en de nieuwe
paden zijn zeer toegankelijk voor mensen die gebruik
maken van een kinderwagen of rollator. Ook kunnen
mensen er aangelijnd hun hond uitlaten. De veiligheid van
al deze verschillende bezoekers van het park heeft voor de
gemeente prioriteit en daarom is het verkeersbesluit
genomen. Het doel is het voorkomen of beperken van
overlast, hinder of schade.

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente?
U hoeft niks te doen, u ontvangt de toeslag automatisch
van de gemeente. Niet in een keer, maar over 13 maanden
verdeeld ontvangt u steeds € 100 per maand. In totaal
ontvangt u dus € 1300,-.
Geen uitkering, wel een laag inkomen?
Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u een laag inkomen? Dan kunt u de toeslag aanvragen via een formulier op
www.dongen.nl/energietoeslag.

Let op: in Dongen kunnen huishoudens met een inkomen
tot 120% van het minimum de eenmalige energietoeslag
krijgen. Behalve jongeren tot 21 jaar en studenten. Ook
dak- en thuislozen en mensen die in een instelling wonen
hebben geen recht op de energietoeslag. Als er meerdere
huishoudens op 1 adres wonen is er recht op 1 keer
energietoeslag.
Verhoging €500
Heeft u de energietoeslag eerder al aangevraagd of
ontvangt u de energietoeslag automatisch vanwege de
bijstandsuitkering? U hoeft de verhoging van € 500 die in
juli is ingegaan niet aan te vragen. Deze ontvangt u
automatisch. U ontvangt hierover begin september 2022
een brief.
Heeft u hier vragen over?
Neem dan contact op met de gemeente Dongen via
hulpbijfinancien@dongen.nl of 14 0162.

De scholen zijn weer begonnen!
Na de zom erv akantie zijn de scholen afgelopen
m aandag w eer begonnen. De drukte in het verkeer
neem t toe en dat is v oor iedereen ev en w ennen. Niet
alleen v oor de kinderen en jongeren in het verkeer,
m aar ook v oor autom obilisten. Hoe bereid je je als
bes tuurder hier het bes te op voor? En hoe zorgen w e
erv oor dat kinderen in Dongen v eilig naar school
kunnen? Vijf tips voor autom obilis ten.
1. Pas je snelheid aan
Rijd in deze periode het liefst net wat rustiger dan normaal,
zeker in de omgeving rond scholen.
2. Vertrek op tijd
Als je iets eerder van huis vertrekt heb je meer tijd om
ontspannen en veilig van A naar B te komen. Ook ben je
dan geduldiger naar je medeweggebruikers toe.

3. Vermijd schoolzones
Rond het openen en het sluiten van scholen is het vaak
extra druk in de omgeving van de school. Is een andere
route mogelijk? Vermijd dan wegen langs scholen. Rustiger
voor jou én voor de scholieren.

Cursussen van Theek 5 Dongen

Word digitaal
sterker

4. Rij mobielvrij, rij MONO
Ga ongestoord onderweg door je telefoon op te bergen en
meldingen uit te schakelen. Neem bewust deel aan het
verkeer en voorkom afleiding.

Vind je het lastig om je weg te vinden op het internet?
Wil je beter leren omgaan met je telefoon of laptop?
Wil je weten hoe je iets digitaal met de overheid kunt
regelen? Theek5 Dongen organiseert ook in het najaar
weer cursussen om digitaal sterker te worden.
Hieronder het aanbod.

5. Pak de fiets
Is het niet per se nodig om met de auto op pad te gaan?
Dan is het een idee om - net als veel kinderen en scholieren op de fiets te stappen. Minder gemotoriseerd verkeer en
nog gezond ook.

Klik en Tik Android
Leer beter gebruik te maken van de mogelijkheden
van je Android tablet tijdens deze driedaagse cursus.
•
•
•
•

Cursusdagen: 3, 10 en 17 oktober
Kosten € 15
Locatie: Europlus Dongen
Meer info en aanmelden: www.theek5.nl/klikentik

Weet de weg te vinden met Google
Vervolgcursus Klik en Tik: in twee lessen leer je tips en
trucs om te vinden wat je zoekt op internet
•
•
•
•

Cursusdagen: 31 oktober en 7 november
Kosten € 10
Locatie Europlus Dongen
Meer info en aanmelden: www.theek5.nl/klikentik

Doe meer met je DigiD
Word Digisterker met deze vierdaagse cursus.
•
•
•
•

Cursusdagen: 2, 9, 16 en 23 november
Kosten: € 15
Locatie: De Cammeleur Dongen
Meer info en aanmelden: www.theek5.nl/digisterker

Haal meer uit je mobiele telefoon
Wil je beter leren werken met je mobiele telefoon?
Heb je daar wat hulp bij nodig? Doe mee aan deze
driedaagse workshop van Theek 5.
•
•
•
•

300 peuters in beweging van 12 t/m 16 september

Eerste Peuter4daagse in Dongen
Kinderdagv erblijven Petito’s, KID, de Hum m elhoeve
en de Tovertuin organis eren in Dongen de eers te
Peuter4daagse van 12 tot en m et 16 septem ber 2022.
Tijdens deze w eek w andelen de peuters (2 tot 4 jaar)
v ier dagen m inim aal een kw artier in de om geving
v an de kinderopv ang. Pedagogis ch m edew erkers van
de kinderdagv erblijven begeleiden de groepen en
zetten de route uit. Natuurlijk krijgen alle peuters
na afloop een m edaille en een klein cadeautje.
Bewegen is gezond
Het belang van voldoende beweging is groot, daar kunnen
kinderen niet vroeg genoeg mee in aanraking komen. Het
doel van de Peuter4daagse is vooral om plezier te beleven
aan het samen buiten bewegen. De kinderen ontdekken zo
al op jonge leeftijd dat bewegen leuk is. Voldoende beweging is niet alleen belangrijk om een gezond gewicht te
houden. Het is ook goed voor de ontwikkeling van het kind.
Voldoende en de juiste beweging verbetert namelijk
niet alleen de lichamelijke groei, het is ook belangrijk
voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo stimleert beweging de hersenen. Door peuters veel te laten bewegen leren ze afstand inschatten, hun evenwicht te
bewaren, ritme te houden en samen te werken. Ook
begrippen als hoog, laag, ver, dichtbij leren ze sneller.
Oproep aan ouders/verzorgers en opa’s en oma’s
De organisatie van de Peuter4daagse nodigt opa’s en oma’s
van harte uit om mee te komen wandelen. Ook voor hen is
het belangrijk om in beweging te komen. Zo wordt jong en

oud aan elkaar verbonden. Wanneer kinderen niet of
niet alle vier de dagen naar de opvang gaan roept de
organisatie ouders/verzorgers op om ook thuis minimaal
een kwartier per dag te gaan wandelen. Geniet samen van
het samen buiten bewegen.
Landelijk initiatief
De afgelopen jaren is de Peuter4daagse al georganiseerd
door een kinderopvang in Heerlen. Na meerdere succesvolle
edities wordt dit wandelevenement nu door Gezonde Jeugd
Gezonde Toekomst (JOGG) en de Koninklijke Wandelbond
Nederland (KWBN) ook landelijk georganiseerd. De lokale
werkgroep JOGG heeft dit evenement omarmd en het sluit
daarnaast goed aan bij de doelstellingen van het Lokaal
Preventieakkoord. Deze eerste editie is een pilot.
Deze wordt geëvalueerd en dan wordt bekeken of het
evenement ook komende jaren wordt georganiseerd.

Cursusdagen: 14, 21 en 28 november
Kosten: € 15
Locatie: Europlus Dongen
Meer info en aanmelden: www.theek5.nl/klikentik

Onderhoud rotonde
Gasthuisstraat /
Middellaan
Op woensdag 7 september is de gemeente gestart met
onderhoudswerkzaamheden aan de rotonde Gasthuisstraat, Middellaan. De rijbaan van de rotonde is aan het
verslijten. Hier komen steeds meer scheuren en gaten
in. Ook zijn de opsluitbanden en de putten langs de
weg weggedrukt. Hierdoor kunnen de putten het water
niet goed afvoeren. Daarom worden het asfalt, de
putten en de opsluitbanden vervangen.
De werkzaamheden duren tot vrijdag 7 oktober.
Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de rotonde afgesloten
voor verkeer. Daarom worden er verschillende omleidingsroutes ingesteld. Woningen in de Gasthuisstraat
zijn bereikbaar via de Hoge Ham. Woningen in de Kardinaal van Rossumstraat zijn bereikbaar via de Tramstraat. Woningen in het Rosariopark zijn bereikbaar via
de Geer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden te voet passeren.
Tijdelijk eenrichtingsverkeer
De lijnbussen van Arriva maken gebruik van de rotonde
Gasthuisstraat / Middellaan. De straat van de omleidingsroute is smaller dan de bestaande route. Hierdoor
kunnen de bussen elkaar niet passeren op de omleidingsroute. Om verkeersopstoppingen te voorkomen
wordt er tijdelijk een eenrichtingsverkeer maatregel
getroffen op de Min. Aalberselaan tussen Bolkensteeg
en Mgr. Poelsstraat en op de Hoge Ham tussen de
Gasthuisstraat en de Bolkensteeg.

Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders

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 Vergunning en Handhaving (tel: 140162).

n

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

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.

Sweelinckstraat 20
Eindsestraat 95
Hoge Ham 90MZ
Eindsestraat 95

Rijensestraatweg 37
Ruiterbaan 11
Parkerplaats Hertog Janstraat
Ruiterbaan 11
Donk 43

Hoge Ham 127
Kerkstraat 41
Sint Josephstraat 95
Rijensestraatweg 37
Middellaan 14
Hoge Ham 48
Onkelsticht 38
Hoek Kard. Van Rossumstraat/
Oranjeplein
Doelstraat 3 A
Lisztstraat 15
Rijnstraat 147
parkeervak tegenover
Azaleastraat 13
Karmelietenstraat 13
Hoge Ham 16

Omschrijving
Datum
Zaaknummer
Tijdelijke ontheffing op bestemmingsbesluit op aanvraag. Besluitdatum: 19 augustus 2022
2022-012375
plan huisvesting arbeidsmigranten (10 jaar)
Tijdelijke ontheffing op bestemmingsbesluit op aanvraag. Besluitdatum: 20 augustus 2022
2022-012374
plan huisvesten arbeidsmigranten (10 jaar)
Jubileum weekend 75 + 2 jarig bestaan besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 Augustus 2022
2022-009357
van de buurtvereniging
ombouwen tuinhuis naar wonen
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 augustus 2022
2022-013768
tbv mantelzorg
Jubileumweekend buurtvereniging
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 22 Augustus 2022
2022-009562
Onder Ons ontheffing drank en
horeca art 35
Rookkanaal voor pelletkachel
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 augustus 2022
2022-014668
langs woning geweigerd
Ontheffing art 35 BBQ contest De
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 29 augustus 2022
2022-010551
Vaartse Hoeve 10 en 11 september 2022
Anspach festival 21-9-2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 23augustus 2022
2022-014283
BBQ Contest De Vaartse Hoeve :
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 29 augustus 2022
2022-007596
09-09-2022 t/m 11-09-2022
Plaatsen van een schaftkeet en
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 Augustius 2022
2022-015556
opslagcontainer2 parkeer vakken
van 12-9-2022 tot 16-12-2022
Veranderen van gevelindeling
ontvangst aanvraag op 1 september 2022
2022-015674
Vervangen van het balkonhek
ontvangst aanvraag op 1 september 2022
2022-015651
Plaatsen van een overkapping
ontvangst aanvraag op 23 augustus 2022
2022-014842
Rookkanaal voor pelletkachel
ontvangst aanvraag op 20 augustus 2022
2022-014668
langs woning
Aanpassen gevels en reclame uitingen
ontvangst aanvraag op 25 augustus 2022
2022-015101
Verbouwen van de looierij tot
ontvangst aanvraag op 26 augustus 2022
2022-015155
ontmoetingsplek
Onkelfeest & BBQ 1 oktober 2022
ontvangst aanvraag op 28 augustus 2022
2022-015197
Het realiseren van 5 appartementen
ontvangst aanvraag op 31 augustus 2022
2022-015606
en parkeerplaatsen
Bouwen van een woning
ontvangst aanvraag op 31 augustus 2022
2022-015605
Asbest verwijderen van golfplaat schuur ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 augustus 2022 2022-014670
Verwijderen asbesthoudend zeil
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 26 augustus 2022 2022-015160
Plaatsen van een container van
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 28 augustus 2022 2022-015186
12 tot 16 september 2022
1 Container(s) plaatsen voor de periode ontvangst melding. Ontvangstdatum: 29 augustus 2022 2022-015353
van 05-09-2022 tot 19-09-2022
Het plaatsen van 1 container vanaf
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 30 augustus 2022 2022-015557
16-9-2022 tot en met 20-09-2022
(Parkeerhaven)

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)

Wet geluidhinder (Wgh), Middellaan 25
Burgemeester en wethouders van Dongen delen mede dat door hen
op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden zijn vastgesteld
voor de locatie Middellaan 25 te Dongen. Voor deze locatie 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
aanzien van geluidbelasting van de Middellaan.

n

TERINZAGELEGGING INPASSINGSPLAN
HOOGSPANNINGSVERBINDING
ZUID-WEST 380 KV OOST

Er komt een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borsele tot
Tilburg. Voor het tracé van Rilland tot Tilburg, dat ook over het
grondgebied van gemeente Dongen loopt, is door de rijksoverheid
een Inpassingplan vastgesteld om de realisatie planologisch mogelijk
te maken.
Inzage
Van vrijdag 2 september tot en met vrijdag 14 oktober 2022 ligt het
definitieve inpassingsplan ter inzage voor het project Zuid-West
380kV Oost.

BOUWEN EN WONEN

Locatie
Jupiterlaan 20

n

Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging een beroepschrift indienen. Een beroepschrift dient te worden
gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag en dient ten minste te bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• de gronden van het beroep.
Verzoek voorlopige voorziening
Indien beroep wordt ingesteld kan bovendien overeenkomstig artikel
8:81 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht,
tenzij binnen deze termijn beroep is ingesteld én een verzoek is
gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Indien een
dergelijk verzoek is gedaan wordt het besluit niet van kracht voordat
op dat verzoek is beslist.

Dit plan is op verschillende wijze te raadplegen:
• Digitaal: www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost
• Papier: gemeentehuis Dongen, Hoge Ham 62, 5104JJ Dongen.
Maak een afspraak via www.dongen.nl/afspraakmaken
LET OP
De set die in Dongen ter inzage ligt is niet compleet. Deze set is een
aanvulling op de set die ter inzage heeft gelegen van 17 december
2021 tot en met 27 januari 2022 in het kader van het
Ontwerpinpassingsplan. Deze set is helaas niet meer in ons bezit. Wij
adviseren u dan ook altijd de digitale versie te raadplegen via:
www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost. Wilt u de complete papieren versie
inzien dan kan bij de Gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ
Oudenbosch, www.halderberge.nl, telefoonnummer 14 0165.
Bent u het niet eens met de besluiten?
U kunt de Raad van State van zaterdag 3 september tot en met vrijdag 14 oktober 2022 laten weten dat u het niet eens bent met het
inpassingsplan. U kunt in beroep gaan als het inpassingsplan tegen
uw belangen ingaat of als u heeft gereageerd op het ontwerp-inpassingsplan.
U kunt op twee manieren in beroep gaan:
• Per post: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,2500 EA Den Haag
• Digitaal: via de website: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket
Informatiebijeenkomsten
Op 13 en 22 september organiseert TenneT tussen 19.00 uur en 21.00
uur twee inloopavonden. Mensen met vragen over de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost zijn dan van harte welkom. Op 13
september vindt de avond plaats in ’t Moaske aan de Middelstraat 24
in De Moer. Op 22 september in De Raayberg aan de
Antwerpsestraatweg 267 in Bergen op Zoom. Tijdens de informatieavonden worden bezoekers bijgepraat over de verbinding, zoals over
het verloop, de planning, de landschappelijke inpassing, werkwegen
en -terreinen, mastkeuze, magneetvelden en grondzaken.

n

WET MILIEUBEHEER

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

Tramstraat 34 Dongen, Pets Place Boerenbond Retail B.V.

n

BEKENDMAKING

Voornemen ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming
Het college van Dongen wij maken 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.
Ges lachts naam
en voorletters
Vereggen, J.C.A.
Ercan, M.
Wojtunik, P.K.

Geboortedatum
25-02-1986
06-06-1974
14-04-1992

Zaaknum m er
2021-012623
2022-000718
2022-010303

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, 8 september 2022

Ter inzage
Het definitieve besluit hogere grenswaarden en alle van belang zijnde
stukken liggen van vrijdag 9 september 2022 tot en met vrijdag 21
oktober 2022 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.
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.
Definitief besluit
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder
ter inzage gelegde ontwerpbesluit. Ingevolge artikel 146 van de Wet
geluidhinder en overeenkomstig hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer en hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen
het besluit van zaterdag 10 september 2022 tot en met vrijdag 21
oktober 2022 beroep worden ingesteld bij de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak.

Wet geluidhinder - ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde
Klein Dongenseweg 40 in Dongen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Voor het perceel Klein Dongenseweg 40 in Dongen wordt middels
een nog vast te stellen uitwerkingsplan het bouwen van woning
mogelijk gemaakt. Op deze locatie kan niet aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai worden voldaan. Daarom zijn burgemeester en wethouders voornemens voor
deze woning een hogere waarde vast te stellen.

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

Het ontwerpbesluit en andere van belang zijnde stukken liggen van
vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 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. Voor een bezoek aan het gemeentehuis, dient u
vooraf eerst te informeren naar de dan geldende regels ten aanzien
van Covid-19.
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders op de volgende wijze een zienswijze naar
voren brengen:
• schriftelijk, ter attentie van: burgemeester en wethouders van

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

