Bekendmakingen
Bekendmakingen Burgemeester en Wethouders

Bekendmakingen

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

BOUWEN EN WONEN
Locatie
Onkelsticht 25

Hof 35
Kerkstraat 33

Stevenshof 21

Kruisherenstraat
5
Sint Josephstraat
187
Kardinaal van
Rossumstraat 34
en 34A

Procureurweg 47

Klein
Dongenseweg
69
Julianalaan 35
Gashuisstraat 3
Dongen
Eindsestraat 28

Kardinaal van
Rossumstraat 72
Belgielaan 2 A
Wilhelminaplein
Dongen
Hoge Ham 126

Klein
Dongenseweg
69
Achterhuizen 5

Omschrijving
Plaatsen van een dakkapel

Veranderen / vergroten van
een appartement
Museum De Looierij - Dranken horecavergunning Kerkstraat 33
Weigering kappen van een
boom

Datum
Besluit op aanvraag.
Besluitdatum:
13 december 2021
Besluit op aanvraag.
Besluitdatum: 21-12-2021
Ontvangst aanvraag op 22
december 2021

Zaaknummer
2021-019172

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
2021-018664
2021-019927

Besluit op aanvraag.
Besluitdatum weigering:
17 december 2021
plaatsen van een dakopbouw Termijnverlenging aanvraag.
Besluitdatum:
17 december 2021
verbouwen
Termijnverlenging aanvraag.
horecagelegenheid in woning Besluitdatum:
17 december 2021
weigering Tijdelijk afwijking Besluit op aanvraag.
ten behoeve van huisvesting Besluitdatum weigering:
arbeidsmigranten CQ
14 december 2021
Kamerverhuur in bestaande
voorbouw en achterbouw.
veranderen van het bedrijf
Ontvangst melding.
Ontvangstdatum:
26 oktober 2021
plaatsen van een overkapping Besluit op aanvraag.
Besluitdatum:
22 december 2021
kappen van een es
Ontvangst aanvraag op
18 december 2021
Rommelmarkt op 20-3-2021
Ontvangst aanvraag op
17 december 2021
kappen van 3 beukenbomen Besluit op aanvraag.
Besluitdatum:
20 december 2021
Uitbreiding Kardinaal van
Ontvangst aanvraag op
Rossumstraat 72
20 december 2021
vergunningaanvraag 2
Ontvangst aanvraag op
speelautomaten voor 1 jaar
9 december 2021
Oranjeparkfestival 2022
Ontvangst aanvraag op
13 december 2021
Donckhuys - melding
Ontvangst aanvraag op
wijziging leidinggevende
20 december 2021
horecabedrijf De Cammeleur
plaatsen van een overkapping Ontvangst aanvraag op
10 december 2021

2021-018853

nieuwbouw woning
Achterhuizen

2021-018194

Besluit op aanvraag.
Besluitdatum:
14 december 2021
Hortensiastraat 2 brandveilig gebruik
Ontvangst aanvraag op
Basisschool
13 december 2021
Fazantenweg 9
ontheffing op
Besluit aanvraag.
bestemmingsplan huisvesting Besluitdatum:
arbeidsmigranten en
21 december 2021
brandveilig gebruik
Akkermansstraat Bouwen van 4
Besluit aanvraag.
28enz,
starterswoningen en
Besluitdatum:
aanleggen inrit.
15 december 2021
De Slof 26,
Het aanbouwen van een luifel Besluit aanvraag.
Besluitdatum:
20 december 2021

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.

2021-016622

2021-016214

Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel
3.10 Wabo), Akkermansstraat 28-30 Dongen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 30
Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en hebben voor de hieronder genoemde deelactiviteiten, met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, een omgevingsvergunning
verleend.
De aanvraag betreft het perceel Akkermansstraat 28 - 30 te Dongen, kadastraal bekend als gemeente Dongen sectie C, nummers 2315, 2316 en 2317 en voorziet in de volgende deelactiviteiten:
- het (ver)bouwen van een bouwwerk;
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
- Het aanleggen en/of veranderen van een uitrit.

2021-016744

Ter inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 31 december 2021
tot en met vrijdag 11 februari 2022 ter inzage bij de balie Bouwen en Milieu in de Publiekshal
van het gemeentehuis. 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.

2021-019393

De stukken zijn tevens in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer: NL.IMRO.0766.
OABP20210019-VG01)

2021-015167

2021-019751
2021-019748
2021-018669

2021-019824
2021-019367
2021-019498
2021-019822

2021-019393

2021-019433
2021-003355

2021-011816

2021-019305

Fijne
jaarwisseling
en de beste
wensen voor
2022

Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit, met ingang van zaterdag 1
januari 2022 tot en met vrijdag 11 februari 2022, beroep worden ingesteld door:
- Een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij burgemeester en wethouders;
- Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig
met een zienswijze tot burgemeester en wethouders te wenden.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Gedurende de beroepstermijn kan desgewenst bij
de voorzieningenrechter van deze rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend. Indien een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit 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 instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding besluit
Het besluit 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 besluit kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van het team Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer: 14 0162.
Verkiezing Gemeenteraad 2022 - KANDIDAATSTELLING
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente Dongen maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de
raad van de gemeente Dongen plaatshebben;
2. Op die dag kunnen bij het team Burgerzaken aan het adres Hoge Ham 62, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden
ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een
kandidatenlijst (model H 3-1)
- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst.
(model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden
betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer 110.50.45 ten name van legeskas gemeente Dongen, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van
de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. De waarborgsom dient uiterlijk 17 januari 2022 te zijn voldaan.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van de kandidatenlijsten worden verstrekt door het team Burgerzaken, Hoge Ham 62.

Dongen, 30 december 2021
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,
De secretaris,
Mr. H.L.M. van Noort

Gemeentehuis, Hoge Ham 62, Dongen
Telefoon: 14 0162
Corr. adres: Postbus 10153, 5100 GE Dongen
Internet: www.dongen.nl
E-mail: info@dongen.nl
WhatsApp: +316 22446719

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

