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Momenteel vluchten veel inwoners uit Oekraïne naar een veilige plaats. En dit aantal neemt ie-
dere dag toe. Een deel van deze vluchtelingen komt naar Nederland. De Veiligheidsregio Midden-
en West-Brabant heeft vanuit de Rijksoverheid de opdracht gekregen om begin maart 2022 1.000
opvangplekken te organiseren en heeft hiervoor alle gemeenten in de regio benaderd. 

De gemeente Dongen brengt hiervoor de opvangmogelijk-
heden in kaart. Op dit moment biedt de gemeente Dongen
op meerdere plekken opvang aan, o.a. bij locatie Dongepark
van Mijzo en Glorieux. Er zijn tot nu toe 20 vluchtelingen in
Dongen opgevangen. 

Ik wil iets doen!
We krijgen veel hulp aangeboden van inwoners die willen
helpen. Hieronder leest u wat u kunt doen als u hulp wilt
bieden.

• Zelf onderdak bieden aan vluchtelingen uit 
Oekraïne: 
Dit kunt u dit melden bij Vluchtelingenwerk Nederland
via www.vluchtelingenwerk.nl

• Spullen doneren aan vluchtelingen in Dongen:
Bij Eagle Shelter (Crispijnhof 9, Dongen) staan 
vrijwilligers klaar om de spullen in ontvangst te nemen.
Eagle Shelter vraagt om eerst te bellen naar 
06 - 38226683 voordat u spullen brengt. Let op: er is
voor nu voldoende dameskleding, kinderkleding en
speelgoed. Er is vraag naar sportkleding en sport-
schoenen voor kinderen, herenkleding en meisjeskleding
in maat 152/158.

• Aanmelden als vrijwilliger:
De inzet van vrijwilligers wordt gecoördineerd door
Vluchtelingenwerk, locatie Dongen. U kunt contact 
opnemen met Monique Wevering, teamleider 
participatie & integratie Dongen van VluchtelingenWerk
Nederland, via 06 - 20570925 (bereikbaar: ma – di – wo
hele dagen).

• Hulp aanbieden als ondernemer: 
Neem hiervoor contact op met Sabine van Dooren via 
06 - 11725952 of mail naar oekraine@dongen.nl. 
We realiseren ons dat ondernemers het de 
afgelopen tijd niet makkelijk hebben gehad door de 
coronamaatregelen. Daarom willen we benadrukken 
dat uw eventuele inzet zeker niet kosteloos hoeft 
te zijn.

Overige vragen en meer informatie
Op dit moment kan de gemeente nog niet alle vragen 
beantwoorden. Er is nog geen volledig beeld van de 
ontwikkelingen. De komende tijd blijft de gemeente volgen
welke hulp en ondersteuning vanuit Dongen nodig is. Via
www.dongen.nl/oekraine houden we u op de hoogte.

Opvang vluchtelingen
in Dongen

Uitslag 
gemeenteraads-
verkiezingen 2022
Op 14, 15 en 16 maart ging 45% van de kiesgerechtig-
den in Dongen naar het stemlokaal. De uitslagen van
de gemeenteraadsverkiezing 2022 zijn op maandag 
21 maart tijdens de zitting van het centraal 
stembureau vastgesteld.

Verdeling zetels
Op basis van het aantal stemmen dat per partij is 
uitgebracht komt de volgende zetelverdeling tot stand:

1. Volkspartij Dongen 7 zetels
2. CDA Dongen – ’s Gravenmoer 6 zetels
3. D66 Dongen 4 zetels
4. Dongense VVD 2 zetels
5. Ouderenpartij Voor Dongen 2 zetels

Alle officiële documenten met het aantal stemmen per
partij, per persoon, per stembureau kunt u inzien op
www.dongenkiest.nl/uitslagen. 

Informateur
Volkspartij Dongen laat weten dat Gerard Vrenken aan
de slag gaat als informateur. Een informateur gaat na
welke partijen met elkaar een coalitie kunnen en 
willen vormen. 

Afscheid zittende gemeenteraad, installatie nieuwe
gemeenteraad
Op maandag 28 maart wordt afscheid genomen van
de zittende gemeenteraadsleden. Op woensdag 30
maart worden de nieuwe gemeenteraadsleden 
geïnstalleerd. Beide momenten vinden plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis (Hoge Ham 62) om
20.00 uur. 

Eerstvolgende raadsvergadering
Op donderdag 14 april is de eerste opiniërende 
raadsvergadering met de nieuwe gemeenteraad. 
De vergadering start om 20.00 uur in de raadszaal 
van het gemeentehuis en is ook online te volgen via
dongen.notubiz.nl.

Veel inwoners hebben spullen gedoneerd bij Eagle Shelter voor Oekraïense vluchtelingen in Dongen.



Vragen over geld? Kom bij ons langs!
Van 28 maart t/m 1 april 2022 is  het de Week van het
geld. Tijdens de Week van het geld vinden veel 
activiteiten op scholen plaats. In de gemeente 
Dongen gaan we tijdens de Week van het Geld met 
iedereen die dat wil in gesprek over geld; jong en
oud, werkend en niet (meer) werkend, voor zichzelf
of voor een bekende. Alle vragen die je hebt over
geld kunnen gesteld worden. Samen met verschillen-
de maatschappelijke organisaties beantwoorden we
alle v ragen die inwoners hebben op financieel ge-
bied. 

Vragen? Kom langs!
Daarom zijn we van maandag 28 maart t/m vrijdag 1 april
op verschillende locaties in Dongen, ’s Gravenmoer en 
Klein-Dongen-Vaart te vinden. 

• Wordt één van je kinderen binnenkort 18 jaar? 
En wil je weten wat je moet regelen? 

• Stop je met werken en maak je je zorgen over je 
inkomen? 

• Ben je je baan verloren en heb je moeite om rond 

te komen? 
• Wil je informatie over de regelingen voor mensen met

weinig inkomen? 
• Heb je door corona geldproblemen?
• Durf je je post niet meer te openen en wil je hulp van 

iemand die dit samen met je doet?
• Heb je moeite met het betalen van je rekeningen?
• Heb je achterstanden?

Kom bij ons langs! Dat kan op de volgende momenten:

• Maandag 28 maart van 9.30 u – 11.30 u bij De Geubel, 
samen met IMW en Stichting Leergeld.

• Dinsdag 29 maart van 13.00 u – 15.00 u bij SWOD, loca-
tie Dongepark samen met IMV en Stichting Leergeld.

• Woensdag 30 maart van 9.30 u – 11.30 u bij het Jonge-
rencentrum in Dongen-Vaart, samen met Stichting Leer-
geld 

• Donderdag 31 maart van 15.00 u – 17.00 u bij 
jongerencentrum de Poort

• Vrijdag 1 april van 9.30 u – 11.30 u bij Eagle Shelter, sa-
men met MEE 

Week van het  Geld

Gratis menstruatie- en
incontinentieproducten
1 op de 10 vrouwen heeft soms geen geld voor maanver-
band of tampons. Als je moet rondkomen van een beperkt
budget in de week, gaat dat geld grotendeels op aan eten
en drinken. Maar van dat geld moeten ook verzorgings- en
hygiëneproducten gekocht worden. Dat maakt dat er soms
geen geld is voor maandverband of andere menstruatie-
producten. Menstruatieproducten moeten voor iedere
vrouw beschikbaar zijn die het nodig heeft. De gemeente
Dongen stelt daarom vanaf 1 april gratis menstruatiepro-
ducten 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 ko-
men. 

Waar en wanneer?
Vanaf 1 april staat er bij Eagle Shelter langs de weg een
kast. Hierin liggen maandverband, tampons en incontinen-
tiemateriaal. Inwoners die het nodig hebben, kunnen de
spullen uit deze kast pakken. 

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.

Hulp bij uw financiën nodig?

Heeft u financiële zorgen? Is er in uw situatie iets 
veranderd waardoor u moeite heeft om rond te komen?
Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dit
voorkomen? Of heeft u al te maken met betalings-
achterstanden en/of aanmaningen van schuldeisers?
Vraag dan om hulp, voordat de situatie uit de hand
loopt.

Aarzel niet en neem contact op!
Bij de gemeente Dongen is een regievoerder schuldhulp-
verlening en armoedebestrijding werkzaam. Zij luistert
naar uw verhaal. Ze geeft advies, tips en kan u in contact 
brengen met instanties die u kunnen helpen. U kunt met 
al uw financiële vragen bij haar terecht. Ze behandelt
uw vragen vertrouwelijk.

U kunt de regievoerder schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding telefonisch of per mail bereiken. 

Telefoon: 14 0162 (ma t/m don van 8.30- 17.00 uur en op
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur) 
E-mail: hulpbijfinancien@dongen.nl 

Of loop bij een van de volgende locaties binnen: 
• Bij SWOD (Mijzo, locatie Dongepark): elke eerste

dinsdagmiddag van de maand 
• Bij Eagle Shelter: elke eerste maandagmiddag en der-

de woensdagmiddag van de maand. Kijk voor de ac-
tuele tijden op www.facebook.com/eagleshelter  

Energietoeslag lage
inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een
eenmalige energietoeslag krijgen. Op 11 maart maakte
de regering bekend dat de energietoeslag omhoog gaat
naar ongeveer 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij
een deel van de energiekosten betalen. De gemeente
Dongen gaat €100 per maand uitbetalen aan inwoners
die een bijstandsuitkering hebben. Met terugwerkende
kracht. Het gaat in de gemeente Dongen om ruim 300
huishoudens.

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 acht
maanden verdeeld. U ontvangt zo snel mogelijk € 300,-.
Dit is € 100,- voor januari, € 100,- voor februari en 
€ 100,- voor maart. Van april tot en met augustus 
ontvangt u steeds € 100,- per maand. In totaal hebt u in
augustus € 800,- ontvangen. 

Geen uitkering, wel een laag inkomen? 
Ontvangt u geen uitkering, maar heeft u een inkomen 
onder, op of net boven het sociaal minimum? Dan kunt
u de toeslag bij de gemeente aanvragen. Dit kan via een 
formulier op www.dongen.nl

Let op: de regering maakte bekend dat huishoudens 
met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) de
eenmalige energietoeslag krijgen. Behalve jongeren tot
21 jaar, studenten en dak- en thuislozen. Zij hebben
geen recht op de energietoeslag.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met 
de gemeente Dongen via hulpbijfinancien@dongen.nl 
of 14 0162

Meedoenregeling
Dongen doet Mee
Voor inwoners uit Dongen die minder te besteden
hebben is er de meedoenregeling "Dongen doet
Mee". 

Behoort u tot de doelgroep van Dongen Doet Mee
dan kunnen u, uw partner en thuiswonende kinderen
tot en met 17 jaar een budget krijgen waarmee 
meegedaan kan worden aan allerlei sociaal- culturele,
educatieve, sportieve en recreatieve activiteiten. 
Bijvoorbeeld lid van de bibliotheek of een (sport)
vereniging, een bezoek brengen aan het theater 
of een kinderfeestje vieren op locatie. U en uw 
gezinsleden krijgen allemaal een eigen budget. 

Recht op Dongen Doet Mee
Het inkomen van u en uw partner is lager dan 120%
van het geldende sociaal minimum en uw vermogen
is niet hoger dan toegestaan.

Direct aanvragen of meer informatie?
Kijk op www.dongen.nl/dongendoetmee/ om de 
regeling aan te vragen of voor meer informatie.

Voor meer informatie
www.dongen.nl



Bekendmakingen  
Burgemeester en Wethouders

n WET ALGEMENE BEPALINGEN
n OMGEVINGSRECHT (Wabo)

Verlening omgev ingsvergunning middels  uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure (paragraaf 3.3, artikel 3.10 Wabo).

Burgemeester en wethouders hebben op 8 maart 2022 voor de hier-
onder genoemde activiteiten, met toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend. De
verleende omgevingsvergunning betreft Hoge Ham 80 – 82 en
Gasthuisstraat 2 in Dongen (Drukkerij Leijten).

De omgevingsvergunning omvat de navolgende activiteiten:
• het handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten;
• het (ver)bouwen van een bouwwerk;
• het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Rechtsmiddelen 
Tegen het collegebesluit kan, met ingang van 25 maart 2022 tot en
met 5 mei 2022, beroep worden ingesteld door: 
• een belanghebbende die tijdig, op grond van artikel 3.15 van de
Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze tegen de ontwerp
omgevingsvergunning heeft ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders; 

• een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet
in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.15 van de
Algemene wet bestuursrecht tot het college van burgemeester en
wethouders te wenden.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de rechtbank Zeeland-
West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA in Breda. Gedurende de
beroepstermijn kan desgewenst bij de rechtbank een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend. Indien een verzoek om
voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de in werking treding
van het collegebesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voor-
ziening moeten worden ondertekend en worden voorzien van naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het
beroep. U wordt daarnaast verzocht een kopie van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht mee te zenden. 

Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Beschikking Wabo, vergunning milieuneutrale wijziging, regu-
liere procedure

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, vergunning te verle-
nen voor:

Adres Omschrijving project
Vierbundersweg 11 Dongen,   Omgevingsvergunning Wabo, milieu-
Ecco Tannery (Holland) B.V. neutraal wijzigen, tijdelijke proefop-

stellingen en beproevingen ter ]
bepaling milieubelasting van afval-
stromen (olo nr.6579275; 
omwb zaaknr.2021-056144).

Voor vervolg zie pagina 4

Kennismaken met verschillende sporten

Sjors Sportief een groot succes

Al meer dan 500 Dongense bas isschoolkinderen doen
al mee aan Sjors  Sportief. Via dit project kunnen ze
op een laagdrempelige manier kennismaken met ver-
schillende sporten. Ook voor de sportaanbieders  biedt
dit project kansen. Twee sportaanbieders  vertellen
over hun ervaringen.

Lidian de Ronde van L-Joy Dancefactory vertelt over de on-
gekende toeloop, met maar liefst meer dan 80 aanmeldin-
gen: ‘We merken dat corona heel wat doet met de jeugd,
daarom vonden we het belangrijk om mee te doen met
Sjors Sportief, niet alleen om lichamelijk bezig te zijn maar
om alles om je heen te vergeten en te genieten van dans.
Door het project kunnen we op een laagdrempelige manier
laten zien dat de danssport veel kan bieden, er zijn veel stij-
len met unieke muziek. Nu kun je bij L-joy altijd in alle
groepen kennismaken, maar na 4 keer krijg je echt een
beeld.’ 

Door het organiseren van een gezamenlijke hockeyclinic
voor alle kinderen hoopt voorzitter Jeroen Beex van M.H.C.
Liberty kinderen enthousiast te maken voor hockey. ‘Mee-
doen aan Sjors Sportief was voor hockeyclub Liberty van-
zelfsprekend. M.H.C. Liberty heeft namelijk al jaren een pro-
gramma om kinderen kennis te laten maken met de mooi-
ste teamsport die er is: hockey! Sjors Sportief legt met hun
programma een link met onze doelgroep. Het eerste resul-

taat; 45 inschrijvingen voor de speciaal voor Sjors Sportief
georganiseerde hockeyclinic.’ 

Kennismaken zonder lid te worden
‘Veel ouders/verzorgers hebben nog steeds de beleving dat
je eerst lid moet worden van een vereniging om vervolgens
pas kennis te kunnen maken met een sport. M.H.C. Liberty
geeft iedereen de kans om eerst kennis te maken met de
sport voor ze lid worden. Vertelt Jeroen Beex. Van degenen
die na de proefperiode lid worden weet je als vereniging
zeker dat het een duurzame relatie betreft. Gelukkig zien
we die laagdrempelige manier van kennismaking ook terug
bij Sjors Sportief’. 

Een sport die bij je past
Ook bij L-Joy Dance Factory gaat het om het vinden van ple-
zier in de juiste sport. ‘Lid worden vinden we natuurlijk heel
erg leuk, maar het belangrijkste is dat iedereen een sport
gaat doen die bij ze past en of dat dit nu dans of een ande-
re sport is. Ik hoop dat kinderen door Sjors Sportief hun
passie kunnen vinden!’ 

Inschrijven
Het hele schooljaar worden nieuwe activiteiten toegevoegd
aan het programma van Sjors Sportief. Op www.sjorsspor-
tief.nl lees je het actuele sportaanbod.

M.H.C. Liberty organiseerde een hockeyclinic voor basisschoolleerlingen en Sjors Sportief

foto: Pix4profs Jan Stads  

Bijeenkomst voor ouders/
verzorgers van pubers

Uit met ouders
Bent u als  ouder/verzorger nieuwsgierig hoe 
het s tappen er anno 2022 aan toe gaat of ligt u
misschien wakker van er wat allemaal in het 
(geheime) leven van uw puber speelt? Tijdens  
de Uit met ouders  avond komt u erachter hoe 
u uw kind kunt voorbereiden op de verleidingen
van alcohol en drugs . 

Voor wie: Voor ouders/verzorgers van pubers in de
leeftijd van 12 t/m 17 jaar

Wanneer: Maandag 28 maart 2022, 
van 19.00 tot 22.00 uur

Waar: Cambreur College, Monseigneur 
Schaepmanlaan 13, 5103 BB Dongen

Gedurende de avond wordt u meegenomen naar 
verschillende horecagelegenheden in Dongen, waar uw
kind (binnenkort) op stap gaat. Deskundigen van 
Helder Theater, Novadic Kentron, Stichting Halt, Politie
en GGD nemen u mee in het leven van uw puber, met
interessante workshops over:
• Opvoeden en alcohol
• Alcohol en drugs tijdens het uitgaan
• ID fraude: hoe gaat dat in de praktijk?

Interesse? 
Deelname is gratis! Maar vol = vol . Aanmelden kan 
t/m maandag 28 maart via www.dongen.nl > actueel >
nieuws > Uit met ouders

Enquête openbare ruimte 'Lente' nu beschikbaar
De gemeente Dongen wil graag weten hoe inwoners
door het jaar heen de openbare ruimte in Dongen,
’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart beleven. Denk 
bijvoorbeeld aan de beplanting, het beheer van het
groen, het aanbod van speeltoestellen en de bestrating.
Met een enquête hopen we een goed beeld te krijgen
wat inwoners van de openbare ruimte in de gemeente
vinden.

Elke seizoen een enquête
De enquête wordt vier keer per jaar uitgezet: één keer per
seizoen. De tweede enquête: de lente, staat vanaf nu online.
De enquête bestaat uit een aantal terugkerende vragen en
seizoensgebonden vragen. Hierdoor kunnen we per wijk in
Dongen, per seizoen meten hoe tevreden inwoners zijn. De
resultaten uit de enquête nemen we waar mogelijk mee in
het groenbeheerplan. Als onze capaciteit (geld en mensen)
het toelaat passen we op basis van de uitkomst van de enquê-
te de focus en planning voor het onderhoud aan. Zo proberen
we de gemeente Dongen schoon, heel en veilig te houden. 

Onderzoekspanel
In de enquête vragen we om een specifieke plek of straat te

beoordelen. Dat kan de straat zijn waar u woont, maar ook
de plek van de basisschool om de hoek zijn. Of een park waar
u regelmatig wandelt. U kunt vier keer per jaar de enquête in-
vullen. Via de informatiekrant en de Facebookpagina van de
gemeente Dongen plaatsen we een oproep als de enquête
weer open staat. U kunt zich ook aanmelden voor het onder-
zoekpanel. Dan ontvangt u automatisch de enquête vier keer
per jaar via e-mail of whatsapp.   

Hoe werkt het?
• Ga naar www.dongen.nl/openbareruimte 
• U kunt hier direct de vragenlijst invullen. Of u kunt uzelf
aanmelden voor het onderzoekspanel. Dan ontvangt u auto-
matisch vier keer per jaar een oproep om de vragenlijst in te
vullen. Dit kan via e-mail of whatsapp. 

• De vragenlijst staat vier weken per seizoen open. 
• Ook mensen die gebruik maken van de openbare ruimte,
maar geen inwoner zijn mogen de enquête invullen. 

Let op, heeft u een klacht of specifieke melding met betrek-
king tot de openbare ruimte, gebruik van www.fixi.nl om dit
aan ons door te geven.



n BOUWEN EN WONEN

De onderstaande lijst bevat de omgevingsvergunningsaanvragen en verleende vergunningen alsmede alle meldingen van en verzoeken om ont-
heffing APV en aanvragen vergunning APV. Bezwaar of beroep indienen tegen de hierin genoemde activiteiten is pas mogelijk nadat een ver-
gunning is verleend.

Locatie Omschrijving Datum Zaaknummer
Tramstraat 10 reclame aanvraag Gall & Gall besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 maart 2022 2022-002999
Heuvelstraat 13 t/m 19 verplaatsen van constructieve muren termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 7 maart 2022 2022-000987

en herindeling tot  losse woonunits. 
Rietveldstraat 8 veranderen van de  voorgevel besluit op aanvraag. Besluitdatum: 15 maart 2022 2022-003271
Dwarsweg 4 slopen van de carport en aanbouw ontvangst melding. Ontvangstdatum: 2 maart 2022 2022-003663
Centrum Dongen jaarmarkt 24 april 2022 ontvangst aanvraag op 9 maart 2022 2022-004085
Achterhuizensticht 34 opbouw op garage en plaatsen van  ontvangst aanvraag op 23 december 2021 2022-004429

een carport
Vaartweg 193 bouwen van een kas en bassins ontvangst aanvraag op 14 maart 2022 2022-004320
Parkeervak naast Weide 75 plaatsen van een  ontvangst melding. Ontvangstdatum: 9 maart 2022 2022-004082

container 25-3 t/m 8-4-2022
Distelweide 1 kappen van 1 els en 1 berk (spoedkap) besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 maart 2022 2022-003627
Hoofdstraat 47B kappen van 3 coniferen en 1 kers (spoedkap) besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 maart 2022 2022-003038
Rubensstraat 7 plaatsen van een container  ontvangst melding. Ontvangstdatum: 15 maart 2022 2022-004339

25 maart tot 8 april 2022
Wilhelminastraat 75A plaatsing van een erfafscheiding ontvangst aanvraag op 11 maart 2022 2022-004197
Crispijnhof 42 dakkapel achterzijde besluit op aanvraag. Besluitdatum: 10 maart 2022 2022-002979
nabij Looiersplein 54 plaatsen van een container  ontvangst melding. Ontvangstdatum: 14 maart 2022 2022-004240

18 en 19 maart 2022
Dongen Vaart vergunning Koningsdagviering  ontvangst aanvraag op 15 maart 2022 2022-004357

27 april 2022 en Tractor behendigheid 
wedstrijd 1 m

Heuvelstraat 1 uitbreiding historische buitentrap besluit op aanvraag. Besluitdatum: 9 maart 2022 2022-002813
C.L. Bressersstraat 2 ontheffing op bestemmingsplan  ontvangst aanvraag op 10 maart 2022 2022-004119

uitbouw berging tot slaapkamer
Emmalaan 3 plaatsen van een poort ontvangst aanvraag op 14 maart 2022 2022-004235
Marnix Gijsenstraat 13 aanleggen van een inrit ontvangst aanvraag op 8 maart 2022 2022-003978
Middellaan sectie DGN01 A 5383 kappen van een boom ontvangst aanvraag op 8 maart 2022 2022-003926
Achterhuizen DGN01 B 5558 bouwen van een woning ontvangst aanvraag op 8 maart 2022 2022-003977
Jagersveld 63 plaatsen van een container van  ontvangst melding. Ontvangstdatum: 14 maart 2022 2022-004247

15 maart tot 29 maart 2022 
Looiersplein aanvragen standplaats Looiersplein besluit op aanvraag. Besluitdatum: 4 maart 2022 2022-003705

5 en 12 maart 
Reggestraat 67 verbouwing woning Reggestr 67 Dongen besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 maart 2022 2022-003134
Emmalaan 3 uitrit aanleggen besluit op aanvraag. Besluitdatum: 14 maart 2022 2022-003364
Mgr. Schaepmanlaan 13 gala cambreurcollege 13 en 14 april 2022 ontvangst aanvraag op 7 maart 2022 2022-003886
Looiersplein aanvraag standplaats vergunning 25-4 ontvangst aanvraag op 14 maart 2022 2022-004245
Molendijk 24 wijziging leidinggevenden horecavergunning ontvangst aanvraag op 14 maart 2022 2022-004246
Wilhelminastraat 75A plaatsing van een erfafscheiding besluit op aanvraag. Besluitdatum: 18 maart 2022 2022-004197
Simon Vestdijkstraat 25 plaatsen van een container van  ontvangst melding. Ontvangstdatum: 8 maart 2022 2022-003957

13 tot 22 juni 2022
Hoge Ham 149 A opening Kaasland Dongen  besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 maart 2022 2022-001406

31 maart t/m 2 april 2022
DGN01 B 3951 Beljaartlaan bouwen van 6 Tinyhouses ontvangst aanvraag op 16 maart 2022 2022-004485
Windmolenweg 4 tuinmarkt 6 t/m 9 april 2022 besluit op aanvraag. Besluitdatum: 8 maart 2022 2022-002319
Spaarnelaan 8 kappen van een boom en aanleggen inrit ontvangst aanvraag op 5 maart 2022 2022-003758
Sint Josephstraat 46 onderhoud en verbouwing termijnverlenging aanvraag. Besluitdatum: 4 maart 2022 2022-000562
Sleutelbloem 10 plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde ontvangst aanvraag op 6 maart 2022 2022-003781
Achterhuizensticht 34 opbouw op garage en plaatsen  besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 maart 2022 2022-004429

van een carport
Dongen aanvraag Evenementenvergunningen ontvangst aanvraag op 7 maart 2022 2022-003793

Stroatparade 27-03-2022  
Heuvelstraat 13 het plaatsen van een nieuwe dakkapel  besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 maart 2022 2022-000986

aan de voor en  achterzijde
C.L. Bressersstraat 2 ontheffing op bestemmingsplan  Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 11 maart 2022 2022-004119

uitbouw berging tot slaapkamer
Thorbeckelaan straatfeest 19-3-2022 Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 7 maart 2022 2022-002400
Looiershof 11 plaatsen van een Narrowscreen Ontvangst aanvraag op 8 maart 2022 2022-003908
Kastanjestraat 13 Dak isoleren buitenaf+ verwijderen  Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 17 maart 2022 2022-001730

schoorstenen
Wilhelminastraat 83 Gebruik bedrijfswoning t.b.v. Besluit op aanvraag. Besluitdatum: 21 maart 2022 2022-002587

regulier wonen

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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zeeland - West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een verzoek om voorlopige voorzie-
ning bent u griffierecht verschuldigd.

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

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 bekendma-
kingen over uw buurt per e-mail.

Vervolg van pagina 3

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 2 mei 2022 in te zien via de gemeente Dongen.
De beschikking is op 18 maart 2022 verzonden naar het bedrijf.

Rechtsmiddelen
Tegen dit besluit bestaat, gedurende de inzagetermijn, de mogelijk-
heid om schriftelijk bezwaren in te dienen. Deze schriftelijke bezwa-
ren 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 bezwaar-
schrift 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- West-
Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een
voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maat-
regel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd
die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een der-

gelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een
spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening
is griffierecht verschuldigd.

n VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN

Noorderlaan, gemeente Dongen 
De gemeente Dongen is groeiende. Binnen het bestaande bebouwde
gebied kan in een deel van de woningbehoefte worden voorzien.
Maar de woningaantallen op deze inbreidingslocaties zijn vaak
beperkt. De locatie aan de Noorderlaan is circa 9,5 hectare groot en
maakt het mogelijk om ruimte te bieden voor wonen in een land-
schappelijke context en woningen voor specifieke doelgroepen.
Binnen het voorliggende bestemmingsplan worden maximaal 300
wooneenheden mogelijk gemaakt. 

Het realiseren van een woonwijk op deze locatie is juridisch planolo-
gisch niet mogelijk in de vigerende bestemmingsplannen Zuid en
West Dongen en Buitengebied. Het bestemmingsplan Noorderlaan
maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk. 

Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat het bestemmings-
plan Noorderlaan wordt voorbereid. 

Bekendmakingen  Burgemeester en Wethouders

Voor meer informatie 

www.dongen.nl

Inloopavond
Voor belanghebbenden en (direct) omwonenden vindt op woensdag
13 april 2022 van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond plaats in de
Centrale Hal van het gemeentehuis aan de Hoge Ham 62 te Dongen.
Tijdens deze inloopavond kunnen omwonenden en belanghebbenden
het voorontwerpbestemmingsplan Noorderlaan inzien, een toelich-
ting krijgen op het plan en vragen stellen. 

De informatie die tijdens de inloopavond getoond wordt, wordt voor-
afgaand aan de avond ook beschikbaar gesteld via de website
samen.dongen.nl.

Let op: Deze avond is  niet bestemd voor belangstellenden
voor een mogelijke (huur/koop) woning op deze locatie of
voor ontwikkelaars /makelaars . Voor belangstellenden voor een
woning en ontwikkelaars vindt op een later moment (na vaststelling
van het bestemmingsplan) een informatieavond plaats.

Ter inzage 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stuk-
ken vanaf vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022 ter
inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis,
Hoge Ham 62 te Dongen. 
U kunt het plan inzien in het gemeentehuis. Hiervoor dient een
afspraak te maken via telefoonnummer 14 0162. Na het maken van
een afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gege-
ven door de behandelend medewerker. 

Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via
www.dongen.nl / Bestemmingsplannen / Noorderlaan, via de website
samen.dongen.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer
NL.IMRO.0766.BP2022000085-VO01). 

Reageren 
Tijdens de genoemde periode kunt u het plan inzien en een reactie
geven op de volgende wijze: 
- mondeling, door het maken van een afspraak met de
behandelend ambtenaar.
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter
attentie van het college van burgemeester en wethouders van
Dongen, onder vermelding van “Inspraak voorontwerp bestemmings-
plan Noorderlaan".
- schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester
en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen. 

Vervolgprocedure na inspraak 
De inspraakreacties worden door de gemeente beoordeeld en waar
mogelijk verwerkt in het stedenbouwkundig plan en bij de opstelling
van het ontwerpbestemmingsplan. 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt wederom gedurende een ter-
mijn van zes weken ter inzage gelegd, waarbij opnieuw de mogelijk-
heid wordt geboden een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad.
Deze mogelijkheid wordt te zijner tijd via de Informatiekrant en
gemeentelijke website bekendgemaakt en in de Staatscourant gepu-
bliceerd. 

De gemeenteraad beslist naar verwachting in december van dit jaar
over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Informatie 
Voor verdere informatie over het plan en de procedure kunt u contact
opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team
Omgevingsbeleid, telefoon 14 0162 of e-mail: connie.gorissen@don-
gen.nl

n WET MILIEUBEHEER

Activ iteitenbesluit

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

- Berlagestraat 1 Dongen, Dufra.
- Lage Ham 164 B Dongen, Kavel Bouwkundige 
Dienstverlening & Architectuur.

Dongen, 24 maart 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

De secretaris,       De burgemeester,
Mr. H.L.M. van Noort drs. M.C. Starmans-Gelijns


