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Filmpjes ’Toon Je Hart’
Benieuwd naar de stille krachten in onze
samenleving tijdens deze coronacrisis? Bekijk
dan eens de Toon Je Hart filmpjes op
www.facebook.com/gemeentedongen.
In ieder filmpje wordt in beeld gebracht hoe we
elkaar helpen, een hart onder de riem steken, er
voor elkaar zijn. In Dongen doen we dingen samen!

Dongen eerste gemeente
met een chatbot
Een nieuwe manier om met de gemeente te praten
Inwoners van Dongen kunnen als eerste in Nederland via een chatbot vragen stellen over
verhuizen en reisdocumenten. Een mooie stap in het verder verbeteren van de dienstverlening
én mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Op den duur kunnen mensen die naar Dongen
verhuizen, dat ook daadwerkelijk regelen via de chatbot. De chatbot is een toevoeging aan de
bestaande kanalen als WhatsApp, telefoon, e-mail en Facebook Messenger.

Aanpassingen busdienstregeling Arriva in Brabant
Vanaf 2 juni 2020 rijdt Arriva in Brabant w eer
m et de reguliere diens tregeling. Op w erkdagen
rijden de bus s en w eer v olgens de w interdienstregeling. Op zaterdagen rijden de bus s en v olgens
de zaterdagdiens tregeling en op zondag volgens
de zondagdiens tregeling.
Door de aanpassingen in de dienstregeling gaan er
in deze regio dus weer meer bussen rijden. Voorop staat
dat het OV nog steeds geen uitje is en het verzoek is om
alleen te reizen met het OV als het echt noodzakelijk is.
En dat het dragen van een mondkapje verplicht is.
Reisinformatie dienstregeling
De complete aangepaste dienstregeling is te vinden
op de website en in de reisplanners. Kijk voor meer
informatie ook op www.arriva.nl/corona.
Buurtbussen en regiotaxi
Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met
name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen
reizigers gebruik maken van de regiotaxi. Deze
maatregel geldt vooralsnog tot 1 juli. Meer informatie
over regiovervoer in jouw regio:
www.bravo.info/regiovervoer.

Wat is een chatbot?
Een chatbot (virtuele assistent) is een ‘robot’ die is
geprogrammeerd om zaken met een klant af te
handelen, in plaats van een echte medewerker waarmee je chat. In het bedrijfsleven wordt een chatbot
al vaker toegepast. Bij de overheid gebeurt dit nog
niet op grote schaal. De chatbot is dan ook voor de
overheidsdienstverlening een nieuwe ontwikkeling
in de wijze waarop wordt gecommuniceerd met
inwoners.
Gemeente Dongen bijt het spits af!
De chatbot is een project van onder andere gemeente
Tilburg, gemeente Utrecht, VNG Realisatie en A&O
fonds Gemeenten. Bij gemeente Dongen gaat Gem,
de naam van de chatbot, live met inwoners. ‘We zijn
altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze
dienstverlening nog verder te verbeteren. We willen
onze inwoners graag snel, betrouwbaar en eenduidig
informeren. De chatbot is een innovatieve manier om

dat te doen. Ik ben er dan ook trots op dat we dit in
Dongen gaan testen’, aldus burgemeester Marina
Starmans. Het is een lerend proces, waarbij de chatbot
tijdens de pilot kennis en ervaring opdoet om de
chatbot nog beter te maken. De kennis en ervaring
van de techniek en gesprekken wordt met alle andere
gemeenten in Nederland gedeeld. Bij de start van de
pilot geeft de chatbot antwoord op vragen over
verhuizen, paspoorten en ID-kaarten. Ook verwijst de
chatbot door naar de juiste pagina op de website als
het gaat om veelgestelde vragen of bij het doen van
een melding. Als de chatbot het antwoord op de vraag
niet weet wordt het gesprek, tijdens kantooruren,
overgenomen door een medewerker van de gemeente.
Later worden hier meer onderwerpen toegevoegd en
wordt ook een transactie mogelijk, zoals het doorgeven
van een verhuizing via de chatbot. Tijdens de pilot
wordt ook onderzoek gedaan naar de impact van
de chatbot op de medewerkers en de gemeentelijke
organisatie.

Zwerf-Afval-Pakkers gezocht
Zwerfafval staat in de top 3 ergernissen van de gemiddelde
Nederlander. Een deel van hen onderneemt zelf actie om
zwerfafval te verminderen. De gemeente Dongen wil haar
inwoners de kans geven dit ook te doen, door ZAPper te
worden. ‘ZAPper’ is de afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker.
ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig
zwerfafval opruimen, bijv. terwijl ze een wandeling
maken, de hond uitlaten, etc.
Om jezelf aan te melden kun je een mailtje sturen naar
info@dongen.nl met als onderwerp ‘ZAPper worden’.
Geef hierin in ieder geval de volgende informatie:

-

Je
Je
Je
Je

voor- en achternaam
adres
telefoonnummer
e-mailadres

Voor meer informatie kun je kijken op: www.dongen.nl/afval/zappers

Maatregelen
dienstverlening
versoepeld
De maatregelen in de dienstverlening van de gemeente
zijn versoepeld. Om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen, werken we nog steeds uitsluitend op
afspraak. Maar u hoeft niet meer te bellen om een
afspraak te maken. Het is weer mogelijk om zelf via
www.dongen.nl online een afspraak in te plannen.
Afspraak maken
U kunt gemakkelijk zelf online een afspraak inplannen
via www.dongen.nl/afspraakmaken. Maak alleen
een afspraak als het écht nodig is. Dus verloopt uw
reisdocument bijvoorbeeld pas aan het einde van dit
jaar, dan is een afspraak niet noodzakelijk op dit
moment. Het aanvragen van een nieuw identiteitsdocument of rijbewijs duurt een week. Gelieve uw
afspraak pas kort voor de verloopdatum in te plannen.
Verlopen rijbewijzen blijven geldig tot 7 maanden
na de verloopdatum, lees hier meer over op de
website van de RDW. Neem bij twijfel gerust contact
met ons op.
Probeer het eerst online
Veel zaken kunt u online regelen, zoals een verhuizing
doorgeven, een uittreksel of akte aanvragen of het
aanvragen van een keuring voor uw rijbewijs. Om
contact met ons op te nemen hoeft u niet langs te
komen. U kunt een e-mail sturen naar info@dongen.nl,
een WhatsAppje naar 06 22 44 67 19 of u kunt bellen
naar 14 0162. Veel informatie kunt u ook lezen op
www.dongen.nl.
Uw bezoek aan het gemeentehuis
Om verspreiding van het virus te voorkomen verzoeken
wij u alleen naar uw afspraak te komen. Tenzij het
noodzakelijk is dat er iemand bij is. Kom op tijd naar
uw afspraak, maar niet eerder dan 5 minuten vóór het
afgesproken tijdstip. Om het gemeentehuis binnen
te komen kunt u aanbellen bij de houten zuil aan de
voorzijde, u wordt dan binnengelaten. Houd ook
binnen in het gemeentehuis 1,5 meter afstand van
personeel en andere bezoekers. Blijf thuis als u klachten
heeft zoals niezen, hoesten, koorts of benauwdheid.

Voorkom auto-inbraken
In de afgelopen w eek w aren er 5 auto-inbraken in
Dongen. Hierbij w erden s turen en nav igatiesy stem en
ges tolen, m et schade als gev olg. De inbraken
gebeurden 's nachts op v ers chillende locaties in de
gem eente. In dit bericht lees t u tips om te voorkom en
dat u s lachtoffer w ordt en w at u kunt doen als u
v erm oedens heeft van inbraak of diefs tal.
Gemeente, politie en inwoners trekken samen op tegen
deze vorm van criminaliteit. Dit wordt onder andere gedaan
door het goed analyseren van aangiften, de inzet van extra
mensen voor het opsporen van daders en een goede samenwerking met de WhatsApp-groepen. In de aanpak hebben
we ook uw hulp erg hard nodig.
Waaraan herken je auto-inbrekers?
• Gluren in auto’s
• Paar keer terugkomen
• Voelen aan de portieren
• Lang bij een auto rondhangen
• Op de uitkijk staan
Verdachte situatie? Meld dit altijd!
Melding doen kan via:
• 112 (politie, spoed)
• 0900 - 88 44 (politie, geen spoed)
• politie/melding doen
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000 of
meldmisdaadanoniem.nl
Voorkom dat u slachtoffer wordt!
• Laat geen geld, laptops of andere dure spullen in uw
auto liggen.
• Zet uw handschoenenkastje open: zo kunnen dieven
zien dat er niets te stelen is.
• Haal de sleutel uit het contact. Zorg dat de ramen dicht
zijn en doe de deuren en de kofferbak op slot.
• Parkeer uw auto op een plek met veel licht, waar veel
mensen komen. Daar houden dieven niet van.
• Let op uw autosleutels. Laat ze niet in uw jas zitten als u
die ophangt. Laat ze niet in de kleedkamer als u gaat
sporten.

•
•
•

•

Laat een goedgekeurd autoalarm monteren.
Laat uw losse navigatiesysteem nooit in uw auto zitten.
Denkt u ook aan het wissen van de afdruk van de zuignap.
Laat u toch apparaten in de auto liggen? Zet dan de
Bluetooth-functie uit. Inbrekers kunnen Bluetoothsignalen buiten uw auto opmerken.
Parkeert u op uw eigen oprit? Zorg voor goede
verlichting en parkeer uw auto met de neus naar de straat.
Inbrekers houden er niet van om in het zicht te staan.

Auto’s met een contactloze sleutel
Moderne criminelen pikken het signaal van een contactloze
sleutel op met een ontvanger. Met een gekoppelde zender
kunnen ze vervolgens de autodeur openen en hun slag
slaan. Waardevolle spullen zoals de stuurkolom, airbags en
het multimediasysteem worden meegenomen. Ze kunnen
zelfs uw auto starten en wegrijden. Tip: leg de sleutel in
een metalen kistje of koekblik, dat blokkeert het signaal.
Voorkom diefstal van uw airbag
Airbags zijn een geliefd doelwit voor auto-inbrekers. Ze zijn
kostbaar en voor de geoefende inbreker relatief snel en
simpel te verwijderen. Schaf een stuurslot aan en voorkom
dat uw airbag een makkelijk doelwit is.
Stop heling
Het is ook belangrijk dat dieven hun gestolen goederen
niet kunnen doorverkopen. Het plegen van een inbraak is
dan een stuk onaantrekkelijker. Op de website
www.stopheling.nl staan tips om heling te voorkomen.
Ook kunt u via deze website controleren of het serienummer van een (tweedehands) product in een database van
gestolen goederen staat geregistreerd. Let op: ook het
kopen van gestolen goederen is strafbaar.
Doe altijd aangifte!
Is uw auto toch gestolen of is er ingebroken in uw auto,
doe dan altijd aangifte! De kans dat uw auto of gestolen
spullen teruggevonden worden is altijd aanwezig.
Bovendien kan de politie door uw aangifte mogelijke
daders sneller op het spoor komen en oppakken of zelfs
diefstal of inbraken voorkomen.

Bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders
Ontwerp wijzigingsplan achter Klein Dongenseweg 40

n

WET RUIMTELIJKE ORDENING

Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan
Buitengebied, Groenstraat-Laagstraat
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 mei 2020 besloten tot
gewijzigde vaststelling van de partiële herziening Bestemmingsplan
Buitengebied, Groenstraat - Laagstraat. De herziening voorziet in het
omzetten van de bestaande bedrijfswoning in een burgerwoning, het slopen van twee stallen en het bouwen van twee nieuwe woningen op de
plaats van de stallen met behulp van de ruimte-voor-ruimte-regeling. De
wijziging ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan heeft betrekking op
een enkele aanpassing in de planregels en op het toevoegen van een
nieuwe bijlage landschappelijke inpassing.

Voor meer
informatie
www.dongen.nl

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit met de hierbij behorende stukken liggen met
ingang van 12 juni tot en met 23 juli 2020 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 mondelinge toelichting gegeven worden door de behandelend medewerker. Het bestemmingsplan is
ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad 'bestemmingsplannen' zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0766.BPH201900059-VG01.
Rechtsmiddelen
Tegen het raadsbesluit kunnen belanghebbenden met ingang van vrijdag
12 juni tot en met donderdag 23 juli 2020 beroep instellen. Een
beroepschrift dient te worden bericht aan de Afdeling bestuursrecht van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Gedurende de
beroepstermijn kan desgewenst bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend, wordt de inwerkingtreding van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening 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. Voor het instellingen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw L. Soffers van het team Beleid, telefoonnummer:
14 0162, e-mail: lia.soffers@dongen.nl.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een wijziging van het
bestemmingsplan Buitengebied Dongen wordt voorbereid voor een aantal
agrarische percelen gelegen achter Klein Dongenseweg 40 in Dongen. De
voorgenomen wijziging voorziet erin dat het bestaande agrarische bouwvlak wordt vergroot voor een containerveld, een tunnelkas en een waterbassin voor een plantenkwekerij.
Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage met ingang van de dag na
datum van deze bekendmaking gedurende zes weken van 12 juni 2020 tot
en met 23 juli 2020 voor een ieder in het gemeentehuis, Hoge Ham 62 in
Dongen gedurende openingstijden. Tevens is het ontwerp wijzigingsplan
elektronisch raadpleegbaar op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0766.BPW201900016-OW01
Zienswijze
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijze
kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college
van burgemeester en wethouders van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE
Dongen. Voor het indienen van een mondelinge reactie dient u een
afspraak te maken.
Informatie
U kunt voor nadere informatie contact opnemen met de heer M.G.
Boonekamp, telefoonnummer 14 0162 of via e-mail
maas.boonekamp@dongen.nl.
Voorontwerpbestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53
Op de locatie aan de Sint Josephstraat 39-53 is het JAL-terrein gevestigd.
Het plangebied betreft een terrein met opstallen dat dienst heeft gedaan
als schoenenfabriek. Op het terrein bevindt zich nu nog bedrijfsbebouwing
waaronder een gebouw met rijksmonumentale status. Het gebied grenst
tevens aan De Bergen, een klein natuurgebied dat zich bevindt in de kern
van Dongen.
De initiatiefnemer, Hazenberg Bouw B.V., is voornemens het plangebied te
herontwikkelen, waarbij het rijksmonument (midden op het terrein) en het
beeldbepalende gebouw (achter het fabrikanten woonhuis) behouden blijven in de vorm van woningen. Daarnaast is de initiatiefnemer ook voornemens een aantal grondgebonden woningen te realiseren rondom deze
panden. Hiermee wil de initiatiefnemer zowel de omgeving als de
gemeente maximaal tegemoet komen, waarbij het monumentale karakter
van de JAL-fabrieksterrein behouden blijft. Deze veranderingen en de toename van het aantal woningen zijn juridisch planologisch niet mogelijk in
het vigerend bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch
mogelijk.

Vervolg zie pagina 4
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Mantelzorgers bedankt!

In de gemeente Dongen zijn +/- 750 mantelzorgers actief. Dag in, dag uit staat ze klaar voor iemand uit hun omgeving die zorg nodig heeft. Veel mantelzorgers kregen door het coronavirus te maken met nog meer zorgtaken. Daarom hebben studenten van Avans Hogeschool in samenwerking met ContourdeTwern een poster gemaakt waarmee iedereen in Dongen de
mantelzorgers een hart onder de riem kan steken. Als blijk van waardering voor de mantelzorger kunt u deze poster voor uw raam plakken.
Alvast bedankt, vooral namens de mantelzorgers!

- schriftelijk, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders
van Dongen, Postbus 10153, 5100 GE in Dongen.

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

Vervolgprocedure na inspraak
De inspraakreacties zullen door de gemeente en Hazenberg Bouw b.v.
worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het stedenbouwkundig
plan en bij de opstelling van het ontwerp bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan zal wederom gedurende een termijn van
zes weken ter inzage worden gelegd, waarbij opnieuw de mogelijkheid
wordt geboden een zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze mogelijkheid zal te zijner tijd via de Informatiekrant en gemeentelijke website worden bekendgemaakt en in de
Staatscourant worden gepubliceerd. De gemeenteraad beslist naar verwachting in december van dit jaar over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met
mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoon 14 0162
of e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

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.
Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning met datum aanvraag ontvangst: 20-5-2020 t/m 5-6-2020
Omschrijving
Zaaknummer
Globale locatie
uitbreiden van de woning
00086962
Eikenstraat 56
Eindsestraat 56
vergroten van 2 bijgebouwen
00087211
plaatsen van een erfafscheiding
00087265
Hamsesticht 77
plaatsen van een toegangshek
00087264
Hespelpad 11
interne verbouwing van het monument
00087067
Heuvelstraat 8
interne verbouwing
00087113
Heuvelstraat 8
renovatie van het dak van de serre.
00086963
Hoofdstraat 91
1 conifeer kappen
00086921
Min. Aalberselaan 24
plaatsen van een overkapping
00087313
Onkelsticht 75
parkeerplaats nabij Dintelstr. 2 plaatsen van een schaftkeet, toilet en container
00087444
plaatsen van een verhoogde tuinafscheiding
00086953
Vossendonk 14
kappen van een boom
00087311
Waspikse weg 17

Datum ontvangst
22-05-2020
28-05-2020
28-05-2020
28-05-2020
26-05-2020
26-05-2020
23-05-2020
20-05-2020
30-05-2020
03-06-2020
22-05-2020
30-05-2020

Binnengekomen verzoeken Ontheffing APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 20-5-2020 t/m 5-6-2020
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
toevoegen als leidinggevende
00086981
25-5-2020
Eindsestraat 2
plaatsen van1 container- 25-05 t/m 08-06-2020
00087038
25-5-2020
parkeervak Hoge Ham 45
plaatsen van een container 12 t/m 23-6-2020
00087149
27-5-2020
parkeervak naast Hof 109
00087326
2-6-2020
Kardinaal van Rossumstraat 29 plaatsen van een steiger van 9 t/m 24-6-2020
parkeerplaats tegenover
plaatsen van een container van 24-6 t/m 7-7-2020
00087341
2-6-2020
Oranjeplein 55
het plaatsen van een container 18-06 tot 2-07-2020
00087380
1-6-2020
Sluisweg 46
Binnengekomen aanvragen Vergunning APV en Bijzondere wetten met datum ontvangst: 20-5-2020 t/m 5-6-2020
Globale locatie
Omschrijving
Zaaknummer
Datum ontvangst
Protestantse Kerk in Actie - aanvraag vergunning
00086956
22-5-2020
Dongen
huis-aan-huis collecte week 49
Verleende vergunningen met datum besluit: 20-5-2020 t/m 5-6-2020
Globale locatie
Omschrijving
vervangen van de waterzuivering
nabij Aakpark sectie A 1940
Vaartweg 141
dakkapellen plaatsen op woonhuis
plaatsen van een dakkapel
Deken Batenburgstraat 30
kappen van een populier
Hoofdstraat 18
Min. Aalberselaan 24
1 conifeer kappen
het bouwen van 15 garageboxen
Kanaaldijk Noord 9
Achterhuizensticht, Grasklokje bouwen van 44 woningen
het bouwen van 6 woningen en 13 appartementen
Rosariopark 16 t/m 25
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
Sint Josephstraat 3
Belgiëlaan 16
plaatsen van een schutting
plaatsen van een dakkapel
Polarisstraat 49
Onkelsticht 75
plaatsen van een overkapping
vergroten van 2 bijgebouwen
Eindsestraat 56
standplaats loempiakraam
Looiershof 1
parkeerplaats nabij Dintelstr 2 plaatsen van een schaftkeet, toilet en container
kappen van een boom
Waspikse weg 17
Achterhuizensticht 40
het plaatsen van een tuinhuis en erfafscheiding
huisnummer toekenning15 garageboxen
Kanaaldijk Noord 7 A t/m 7 Q
aanbouw garage/carport en plaatsen dakkapel aan de Dwarsweg 2
Dwarsweg 2

Zaaknummer
00086339
00085698
00084716
00086432
00086921
00086888
00083611
00081446
00085911
00086014
00086113
00087313
00087211
00086398
00087444
00087311
00085357
00087318
00084686

Datum verzonden
20-5-2020
25-5-2020
25-5-2020
26-5-2020
26-5-2020
27-5-2020
27-5-2020
27-5-2020
28-5-2020
28-5-2020
28-5-2020
2-6-2020
2-6-2020
3-6-2020
4-6-2020
4-6-2020
4-6-2020
2-6-2020
25-5-2020

Verlengingsbesluiten met datum besluit: 20-5-2020 t/m 5-6-2020
Globale locatie
Omschrijving
plaatsen van een antenne-installatie
Vaartweg 108 te Dongen

Zaaknummer
00086012

Datum besluit
2-6-2020

Zaaknummer
00086799
00086937
00086952

Datum verzonden
20-5-2020
25-5-2020
25-5-2020

Meldingen met datum (datum besluit): 20-5-2020 t/m 5-6-2020
Globale locatie
Omschrijving
Vennen 55
asbestverwijdering in stal en garage
Deken Batenburgstraat
het plaatsen van een container - 29-06-20 t/m 04-07-20
Kerkebosdreef 73
het plaatsen van klinkers en elementen
beton - 27-05-2020 t/m 10-6-2020
Gerardus Majellastraat 36
het plaatsen van een container - Gerardus Majellastraat
36 - 20-5-2020 t/m 27-5-2020
parkeervak Hoge Ham 45
plaatsen van een container- 25-05 t/m 08-06-2020
parkeervak naast Hof 109
plaatsen van een container 12 t/m 23-6-2020
parkeerplaats tegenover
plaatsen van een container van 24-6 t/m 7-7-2020
Oranjeplein 55
Sluisweg 46
het plaatsen van een container zijkant Sluisweg 46 18-06 tot 2-07-2020
Kardinaal van Rossumstraat 29 plaatsen van een steiger van 9 t/m 24-6-2020
Ingetrokken aanvragen vergunning met datum besluit 20-5-2020 t/m 5-6-2020
Globale locatie
Omschrijving
Rubensstraat 21
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

00086891

20-5-2020

00087038
00087149
00087341

26-5-2020
28-5-2020
2-6-2020

00087380
00087326

4-6-2020
4-6-2020

Zaaknummer
00085102

Datum verzonden
27-5-2020

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.

Vervolg van pagina 2
Deze publicatie is tevens een kennisgeving overeenkomstig artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat het bestemmingsplan Sint
Josephstraat 39-53 wordt voorbereid.
Informatie op website
Vanwege alle beperkingen rondom corona (Covid-19) is gezocht naar een
alternatieve manier om iedereen te informeren over de ontwikkeling van
het plangebied. Op de website www.ontwikkelingjalterrein.nl vindt u
informatie over de ontwikkeling van het gebied. De plannen kunt u op de
website van vrijdag 19 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020 raadplegen. Vragen over het plan kunt u stellen via een vragenformulier op de
website. Medewerkers van Hazenberg Bouw B.V. zullen vervolgens telefonisch contact met u opnemen om de vragen persoonlijk te beantwoorden.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het

voorontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken vanaf
vrijdag 12 juni 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020 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 gegeven door
de behandelend medewerker.
Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via
www.dongen.nl / Bestemmingsplannen / Sint Josephstraat 39 - 53 of via
www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.BP2020000069-VO01).
Reageren
Tijdens de genoemde periode kunt u het plan inzien en een reactie geven
op de volgende wijze:
- 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 bestemmingsplan Sint Josephstraat
39 - 53'.

Ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 119
Initiatiefnemer, Bouwvast b.v. is voornemens de bestaande bedrijfspanden
aan de Julianastraat 119 in Dongen te slopen. Op de locatie komt een
nieuwbouwproject van 8 patiowoningen. Deze ontwikkeling past niet binnen het vigerend bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Het bestemmingsplan Julianastraat 119 maakt de ontwikkeling juridisch-planologisch
mogelijk.
Ter inzage
Op grond van artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening liggen
het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit en alle bijbehorende
stukken vanaf vrijdag 12 juni tot en met donderdag 23 juli 2020 ter inzage
bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis, Hoge Ham
62 te Dongen. Voor het inzien van de plannen dient u een afspraak te
maken via telefoonnummer 14 0162. Na telefonische afspraak kan een kosteloze mondelinge toelichting worden gegeven door de behandelend
medewerker.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen via
www.dongen.nl / Bestemmingsplannen / Julianastraat 119 of via
www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer NL.IMRO.0766.BP2020000059OW01).
Zienswijze
Gedurende deze zes weken kan een ieder bij de gemeenteraad op de volgende wijze een zienswijze naar voren brengen:
- schriftelijk, ter attentie van: de gemeenteraad van Dongen, postbus
10153, 5100 GE in Dongen;
- digitaal, door een e-mail te sturen naar info@dongen.nl, ter attentie van
de gemeenteraad van Dongen;
- mondeling, na afspraak met mevrouw M.C. Gorissen van het team
Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail:
connie.gorissen@dongen.nl.
Vervolgprocedure
De reacties zullen door de gemeente worden betrokken bij de opstelling
van het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad beslist naar verwachting op 24 september 2020 over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Informatie
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Gorissen van het team Omgevingsbeleid, telefoonnummer: 14 0162, e-mail: connie.gorissen@dongen.nl.

n
n

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT

Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (paragraaf 3.3, artikel 3.10 Wabo).
Burgemeester en wethouders hebben op 29 mei 2020 voor de hieronder
genoemde activiteit, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning verleend. De verleende omgevingsvergunning betreft Triangellaan 2 in Dongen, Bouwvast Beheer B.V..
De omgevingsvergunning omvat de navolgende activiteiten:
• het in gebruik nemen van een bouwwerk, met het oog op brandveiligheid, waarin bedrijfsmatig nachtverblijf zal worden verschaft aan meer
dan 10 personen (omgevingsverguning brandveilig gebruik).
Rechtsmiddelen
Tegen het collegebesluit kan, met ingang van 12 juni 2020 tot en met 23
juli 2020, 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 burgemeester 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-WestBrabant, 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 voorziening 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 waartegen het beroep is gericht
mee te zenden. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

n

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de vastgestelde wegenlegger van de gemeente Dongen vanaf 11 juni 2020 is in te zien op het
gemeentehuis in Dongen. Daarnaast is de vastgestelde wegenlegger te
raadplegen via de website Overheid.nl. In de wegenlegger staan alle openbare wegen vermeld buiten de bebouwde kom. Tevens is van iedere weg
vermeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Dongen, 11 juni 2020
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

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

