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Inbrekers actief in Dongen

Voorkom een
woninginbraak
Fotocredits: Elke Stem Telt

Helaas neemt het aantal woninginbraken de laatste
tijd toe. We geven u tips hoe u een woninginbraak
kunt voorkomen.
• Bel altijd 112 bij een v erdachte s ituatie. U kent
uw eigen buurt het beste, dus als u het niet
vertrouwt, is dat niet voor niets.
• Laat als het donker is en u niet thuis bent een lam p
aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is.
Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische
lichtschakelaar in.
• S luit ram en en deuren goed af, ook als u maar
even weg bent. Draai de deur ook altijd op slot.
• Heeft u een achterom? Doe de poort ook goed op
s lot en zorg voor verlichting in de tuin.
• Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit
het zicht.
• Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat
deze kort zijn, zodat het huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is.
• Zorg dat er geen ladders , containers of andere
hulpm iddelen bij uw w oning staan die het
makkelijk maken om naar binnen te klimmen.
• Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor
een speciaal geschikt s lot aan.
• Verstop geen huiss leutels onder een deurmat of
in een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen
‘geheime’ plaatsen.
• Hang geen adres label aan uw sleutel(bos).

Voor meer informatie
www.dongen.nl

Alle informatie over verkiezingen in Dongen: www.dongenkiest.nl

Gemeenteraadsverkiezingen
14, 15 en 16 maart 2022
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in de gemeente
Dongen. Ook zijn op maandag 14 en dinsdag 15 maart twee stembureaus vervroegd geopend.
Zo kunt u zelf een rustig moment kiezen om te stemmen.
Speciale website: dongenkiest.nl
Alle informatie rondom de gemeenteraadsverkiezingen in
Dongen leest u op www.dongenkiest.nl. Hier vindt u
bijvoorbeeld een standpuntenvergelijker, locaties van de
stembureaus en informatie over hoe u kunt stemmen.
Deze website wordt continu geactualiseerd.
Vaststelling kandidatenlijsten
Vrijdag 4 februari heeft het centraal stembureau van de
gemeente Dongen officieel de kandidatenlijsten vastgesteld
voor de verkiezingen in maart voor een nieuwe gemeenteraad (2022-2026). Namens vijf Dongense politieke partijen
staan er 111 kandidaten op de lijst. De oudste is 88 jaar en
de jongste 14 jaar. Op die jonge leeftijd al op de kieslijst
staan, dat lijkt een unicum in Nederland.
Record
Vier jaar geleden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen,
was de Tilburgse Isis Bloemsma het jongste kandidaat-raadslid van Nederland. Ze was toen 14 jaar en 7 maanden.
Dongenaar Kas van Alphen (10-10-2007) breekt nu dat
record met zijn 14 jaar en 5 maanden. Kas is de nummer 16
op de lijst van D66 Dongen, waar zijn moeder Marieke
Schouten de lijsttrekker is.
Regels
Kandidaten op de lijst mogen jonger dan 18 jaar zijn. Ze
moeten echter meerderjarig worden tijdens de zittingsduur
van de nieuwe gemeenteraad. Om daadwerkelijk raadslid te
mogen zijn, moet er aan een aantal criteria worden

voldaan. Dit staat beschreven in artikel 10 van de
Gemeentewet: “Voor het lidmaatschap van de raad is
vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de leeftijd
van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het
kiesrecht.” Vanaf zijn 18e verjaardag, op 10 oktober 2025,
zou Kas dus kunnen instromen in de gemeenteraad van
Dongen. Kas verschilt liefst 74 jaar in leeftijd met Bert
Koomen (88), kandidaat 35 van de Volkspartij Dongen.
Ouder/kind
In totaal zijn er drie lijsttrekkers die met hun kind op de
kieslijst staan. Behalve bij D66, is dat ook het geval bij de
Dongense VVD (nummer 1 Petra Lepolder en nummer 10
Michaëla Lepolder, 20 jaar) en bij de Ouderenpartij voor
Dongen (nummer 1 Jan Kennekens en nummer 5 Stijn
Kennekens, 26 jaar).

Save the date:
Verkiezingsdebat
maandagavond 7 maart
Op maandagavond 7 maart organiseert de gemeente
Dongen een verkiezingsdebat. Het debat vindt plaats
in De Cammeleur en is zowel fysiek als online bij te
wonen. Meer informatie hierover volgt snel.

Hoe goed is uw

Sjors Sportief populair!

woning geïsoleerd?

Al ruim 400 inschrijvingen

De thermokaart

S jors is razend populair onder de bas iss choolleerlingen! Het sport-s tim uleringsproject ‘S jors S portief’
in de gem eente Dongen kende een v liegende s tart.
Vanaf de kick-off op 26 januari 2022 s tond de teller
na een w eek al op m eer dan 400 inschrijvingen.
Inschrijv en is nog het hele schooljaar door m ogelijk.

helpt u op weg!
Binnenkort ontvangt u via de post een thermokaart.
Deze kaart geeft u een indicatie hoe goed uw woning
is geïsoleerd en of eventuele extra isolatiemaatregelen
nodig zijn.
Het isoleren van uw woning heeft veel voordelen. Bij
een goed geïsoleerde woning ontsnapt er minder
warmte naar buiten. Uw woning koelt dan minder
snel af. Uw verwarming en cv-ketel hoeven hierdoor
minder hard te werken. Hierdoor bespaart u op uw
energierekening en het is bovendien beter voor het
milieu. Meer informatie over isoleren van uw woning
vindt u op www.dongen.nl/duurzaamheid.

Populair
Judo, handbal, dansen, schaken en turnen hadden binnen
enkele minuten enorm veel inschrijvingen. Kinderen krijgen
het advies om de website www.sjorssportief.nl goed in de
gaten te houden, want verenigingen kunnen gedurende
het schooljaar nog nieuwe activiteiten toevoegen.
Activiteiten die al vol zitten hebben vaak ook een
wachtlijst. Het hele schooljaar kan er gewoon nog
ingeschreven worden.

activiteitenaanbieders de krachten gebundeld en het
resultaat is te zien in het overvolle Sjorsboekje, waarin
achttien sportaanbieders staan.
Meer informatie?
Kinderen laten kennismaken met sport is een van de
speerpunten uit het Lokaal Sportakkoord van Dongen.
Meer informatie: nathalie.verdult@dongen.nl

Laagdrempelig zonder direct lid te worden
Via Sjors Sportief kunnen basisschoolkinderen op een
laagdrempelige manier, vaak gratis, kennismaken met een
grote verscheidenheid aan activiteiten, zonder meteen lid
te hoeven worden. De gemeente Dongen heeft samen
met haar sportaanbieders, Beweegburo en andere

Digitaal OKE met de ABC
De politie ziet dat er s teeds m eer gevallen v an
cybercrim e zijn en dat slachtoffers daar s teeds m eer
geld aan kw ijt zijn. De politie lanceert daarom v oor u
de ABC-m ethode: Alert zijn, Bes cherm jezelf, Check
altijd. Daarm ee kunt u zich beter bes cherm en.

A = alert blijven
•
•
•

Te mooi om waar te zijn, is niet oké
Blijf op de hoogte
Klik nooit zomaar op een link

B = bescherm jezelf

Waterschap plaatst valklemmen
voor muskusratten

Houd uw hond aan
de lijn in EVZ!
Het w aters chap heeft zo’n 30 v alklem m en voor
m uskus ratten uitgezet in het w ater van de
Ecologis che Verbindingszone (EVZ) v an Dongen.
Ter plaats e w orden borden geplaats t om m ens en
die daar hun hond uitlaten extra te w aars chuw en.
In het gebied geldt structureel een verbod op loslopende honden. Het is extra belangrijk om hier de
komende periode ook daadwerkelijk gehoor aan te
geven. Zolang de honden aan de riem blijven, is er
geen gevaar om in een klem terecht te komen. Alle
klemmen worden onder de waterlijn geplaatst. Gevaar
ontstaat er als honden gaan zwemmen en uit het
water op de kant klauteren. Voorkom dus dat uw
hond gaat zwemmen en neem geen risico! Houd uw
hond aan de lijn!
Aanpak muskusratten
Waterschap Brabantse Delta plaatst de klemmen voor
de vangst van muskusratten. Dit is een knaagdier ter
grootte van 25 tot 40 centimeter dat schade toebrengt
aan oevers, dijken en kaden. Ze knagen aan waterplanten en rietkragen en die geven de oevers stevigheid.
Ook graven ze gangen en ’s winters maken ze burchten
van gras en riet. Als er teveel muskusratten in de EVZ
zijn, kalven de oevers af en zakken ze in. In Brabant
zijn zo’n 30 vangers van muskusratten actief in opdracht
van een waterschap. Sinds 2017 geldt voor landen van
de Europese Unie de plicht om de groei van populaties
van muskusratten in de natuur aan te pakken.
Locatie en duur
De klemmen in de Dongense EVZ zijn geplaatst in de
sloten tussen Procureurweg / Breestraat, Bolkensteeg /
Procureurweg en Bolkensteeg / Watersticht (zandpad
Klein Dongenseweg naar watertoren). Waterschap Brabantse Delta verwacht dat de klemmen moeten blijven
staan tot medio april.

Zaken die het meest voorkomen zijn fraude met bankgegevens en internetbankieren. Denk hierbij aan een
koop op Marktplaats zonder producten op te sturen. Of
phishing-berichten waardoor criminelen toegang krijgen
tot de bankrekening van een slachtoffer. Of nep-rekeningen
sturen naar mensen zodat ze geld gaan overmaken. De
politie denkt dat maar 1 op de 10 slachtoffers dit meldt
bij de politie. Uit schaamte of omdat zij niet weten dat
aangifte doen mogelijk is.

•
•
•
•

Alert zijn, Bescherm jezelf en Check altijd
Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken
bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken.
Verder zijn ze handig in babbeltrucs en hebben ze soms
veel gegevens over hun slachtoffers. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een instantie, uw dochter
of zoon of een andere zogenaamde bekende die u
vertrouwt. Het zijn vaak onverwachte, ongebruikelijke
verzoeken en bijna altijd voorzien van spoed. Uw bank zal
u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen.
Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een
rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in
het complot zit. Ga hier niet in mee en verbreek meteen de
verbinding, dat is helemaal niet onfatsoenlijk!

Aangifte doen
Bent u onverhoopt toch slachtoffer geworden van
cybercrime. Doe dan altijd aangifte bij de politie!
Daarvoor belt u 0900-8844. U kunt ook aangifte doen
van helpdeskfraude op de politie website www.politie.nl,
dit gaat dus bijvoorbeeld over oplichting om uw
bankgegevens te krijgen.

U kunt de kans verkleinen dat u slachtoffer wordt. Hanteer
dan de ABC-regels.

Blijf up-to-date met updates op uw apparaat
Gebruik sterke wachtwoorden
Gebruik actuele anti-virus programma’s
Maak offline back-up’s

C = check altijd
•
•

Vertrouw je het niet, verbreek direct het contact
Controleer de contactgegevens van de afzender op een
vertrouwde website van bijvoorbeeld uw bank.

Als er genoeg aanleiding en bewijs is, kunnen we daders
van cybercrime opsporen en vervolgen. Als we niet direct
een onderzoek kunnen starten, is uw aangifte nog steeds
heel belangrijk. Want we verzamelen en analyseren
informatie uit aangiftes altijd. Dit helpt ons om cybercrime
beter te bestrijden.
we bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom
deze mensen. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en
instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en
de ondersteuning is kosteloos.

Landelijke Opschoondag zaterdag 19 maart 2022
Kom ook in actie en help m ee door zw erfafv al op te
ruim en op zaterdag 19 m aart tijdens de Landelijke
Ops choondag.
Opschoonacties tijdens de Landelijke Opschoondag
Gemeente Dongen wil samen met zo veel mogelijk
inwoners, de straat op gaan om de buurt zwerfafvalvrij te
maken! Het levert een schone en opgeruimde buurt op.
Dat willen we toch allemaal?
Wie kan er mee doen aan de Landelijke Opschoondag?
Iedereen die een steentje bij wil dragen kan tijdens deze
opschoondag in actie komen. Wil jij ook in helpen en
een steentje bijdragen aan een zwerfafvalvrije buurt?
Fijn en goed dat je wilt helpen! Je kan jezelf, je gezin,
school/klas, (sport)vereniging of bedrijf aanmelden via
www.dongen.nl

De gemeente Dongen faciliteert alle aangemelde vrijwilligers
bij deelname aan deze opschoondag. Denk bijvoorbeeld
aan het verstrekken van de juiste opschoonmaterialen. Zo
kan iedereen zorgeloos aan de slag!
Dubbele beloning met de AfvalBingo
Meld je je aan als groep of vereniging? Dan doe je
automatisch mee met de AfvalBingo! Naast een schone
buurt maakt iedereen nog kans op mooie prijzen.
Zwerfafval opruimen & corona
Uiteraard staat jouw gezondheid en die van anderen
voorop. Ga je zwerfafval rapen? Dan vragen we je de
veiligheidsadviezen van het RIVM op te volgen om verdere
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bekijk
voor de laatste maatregelen de website van het RIVM.

Webinars en online cursussen
voor ouders en opvoeders
Wil je meer weten over de ontwikkeling en opvoeding van
je kind en beter inzicht krijgen in bepaald gedrag? Kun je
wel wat tips gebruiken van een ervaren pedagoog en van
andere ouders? Kijk dan eens naar het GGD aanbod van
(online) cursussen, koffieochtenden, workshops en webinars
voor ouders. Opvoeden is best een uitdaging. Het is
maatwerk en elke situatie, kind en ouder is weer anders.
Opvoeden blijft een proces van leren en uitproberen.
Wellicht kan GGD Hart voor Brabant iets extra’s bieden. Kijk
eens op www.ggdhvb.nl/cursussen voor een aanbod van alle
cursussen.

•
•
•
•

Informatieavond
‘Energie besparen
doe je zo!’

Wat doen die kinderen toch online? En hoe lang is
gezond?
Hoe maak ik goede afspraken over schermtijd?
Hoe zorg ik dat ze niet online gaan pesten?
En misschien wel de moeilijkste: wanneer geef ik mijn
kind een smartphone en onder welke voorwaarden?

Iedereen w il graag energie bes paren. Maar
w aar begint u? Energie Dongen, Casade en de
gem eente Dongen helpen u graag op w eg.
Tijdens interactieve inform atieavonden geven
w ij u handige tips en inform atie ov er hoe u
energie kunt besparen en staan w e stil bij de
subs idieregelingen die er zijn om uw huis te
verduurzam en. Daarnaas t is er een energiecoach
aanw ezig die al uw v ragen over energie besparen
kan beantw oorden.

Hoe maak je goede afspraken en hoe ga je het gesprek
met je kind aan. Maar ook hoe je zelf als ouder het goede
voorbeeld kunt geven. Tijdens het webinar krijg je
antwoord op je vragen en krijg je nuttige tips voor thuis.
Aanmelden en meer informatie
Ga voor meer informatie en aanmelden naar
www.ggdhvb.nl/cursussen.

Het eerstvolgende webinar vindt plaats op 21 februari en
gaat over mediaopvoeding.

De eerste informatieavonden hebben al
plaatsgevonden. Deze waren een groot succes.
Tijdens de digitale informatieavond op 26 januari
voor inwoners van de wijken West 1 en Oud Dongen
namen ruim 200 inwoners deel. Zij deelden tijdens
de informatieavond wat zij op dit moment al doen
om energie te besparen, zoals gebruik te maken
van ledlampen en goede isolatie.

Mediaopvoeding: alles wat je als ouder wilt weten!
Datum en tijd: 21 februari 19.30 - 20.30 uur
GGD Hart voor Brabant organiseert een webinar over
mediaopvoeding bedoeld voor ouders van basisschoolleerlingen. Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media geeft
antwoorden op alle vragen en biedt nuttige tips voor thuis.

Uitnodiging
Alle inwoners van Dongen ontvangen een
uitnodigingsbrief waarna zij zich kunnen aanmelden
voor de informatieavond. Om de drukte op de
informatieavond te spreiden worden de bijeenkomsten
per wijk georganiseerd.

Kinderen zitten uren per dag op hun mobiel, tablet of
laptop. Voor contact en plezier, maar ook voor school.
Opvoeden met media is niet makkelijk! Ouders zijn zelf
niet opgegroeid met mobieltjes en sociale media. Ze
worstelen met allerlei vragen zoals:

Aanvragen kabelgoottegels elektrische voertuigen
Het afgelopen jaar heeft de gem eente Dongen een
pilot gehouden m et het gebruik van kabelgoottegels
v oor elektrische voertuigen. Door de EV-kabelgoottegel te gebruiken ligt de laadkabel van een elektrisch
v oertuig niet op het trottoir, m aar in de tegel.
Dit voorkom t onveilige s ituaties en een v oertuig
kan vanaf particulier terrein toch w orden opgeladen
in de openbare ruim te. De kabelgoottegel is een
idee v an Dongenaar Arm and Herm ans . De tegel
w ordt de EV-kabelgoottegel genoem d. EV staat voor
Elektrisch Voertuig.

Try-out fase
De tegels zijn bedoeld voor inwoners met een elektrisch
voertuig en een privé oplaadpunt, maar die geen eigen
oprit hebben. Dit jaar is de try-out fase. Dit houdt in dat
het gebruik van de tegels wordt gemonitord. Wanneer de
ervaringen positief zijn, blijft het mogelijk de EV-kabelgoottegels aan te vragen. Als er veel negatieve ervaringen
zijn met het gebruik van de tegels kan het college besluiten
niet verder te gaan. Voor bewoners die dan reeds
gebruikmaken van de EV-kabelgoottegels wordt indien
nodig een passende oplossing gezocht.

Pilot
Tijdens de pilot zijn de EV-kabelgoottegels getest op
gebruik, sterkte, gebruikersgemak en onderhoud.
De resultaten van de pilot zijn positief. Daarom wordt het nu
voor inwoners mogelijk de EV-kabelgoottegels aan te vragen.

EV-kabelgoottegels aanvragen
De EV-kabelgoottegels zijn aan te vragen via
www.dongen.nl/kabelgoottegel. Daar leest u ook de
kosten en de voorwaarden.

Bekendmakingen Burgemeester en Wethouders

n

WET MILIEUBEHEER

Activiteitenbesluit

WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
n

n

Verlening omgevingsvergunning middels uitgebreide voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 Wabo)
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 Tramstraat 93A te Dongen en voorziet in de volgende deelactiviteiten:
het (ver)bouwen van een bouwwerk;
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het
bestemmingsplan.
Ter inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
vrijdag 11 februari 2022 tot en met vrijdag 25 maart 2022 ter inzage
bij de balie Bouwen en Milieu in de hal van het gemeentehuis. De
stukken zijn tevens in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMROnummer: NL.IMRO.0766.OABP20220020-VG01)
Rechtsmiddelen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het besluit,
met ingang van zaterdag 12 februari 2022 tot en met vrijdag 25 maart
2022, beroep worden ingesteld door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend bij het college van 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 ZeelandWest-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, Toezicht en
Handhaving, telefoonnummer: 14 0162.
Kennisgeving verlengen beslistermijn Wabo procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft de inrichting aan
de Vierbundersweg 11 Dongen, Ecco Tannery (Holland) B.V.
Deze procedure is bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
geregistreerd onder zaaknummer 2021-056144 en bij het
Omgevingsloket (olo) onder nummer 6579275. Bij correspondentie
dient u deze nummers te vermelden.

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

De Leest 2 Dongen, 2G Technics B.V.
De Slof 16 B Dongen, Autowereld Dongen
Rijensestraatweg 65 Dongen, Van Schijndel metaal

n

BEKENDMAKING

Voornemen verkoop grond
Burgemeester en Wethouders van Dongen maken bekend voornemens te zijn om te verkopen:
Een perceel grond nabij Deken Batenburgstraat 15 te Dongen.
Dit perceel is thans verhuurd en wordt aan de huurder verkocht. Op
grond van het verkoopbeleid is de huidige huurder de enige koopgegadigde voor dit perceel en is er geen mededingingsprocedure doorlopen.
Indien er bedenkingen zijn tegen deze verkoop aan de huidige huurder kan dat schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen drie weken
na dagtekening van deze publicatie. Een schriftelijke bedenking kan
worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van
Dongen, Postbus 10153, 5100 GE Dongen, bij voorkeur in te dienen
via info@dongen.nl, onder vermelding van zaaknummer 2021-015652.
Indien er binnen de gestelde termijn van drie weken na dagtekening
van deze publicatie geen bedenkingen worden ingediend zal worden
overgegaan tot verkoop.

Voor vervolg zie pagina 4

Bekendmakingen Burgemeester en Wethouders
Op deze pagina vindt u informatie over aangevraagde en verleende vergunningen en besluiten over o.a.
milieubeheer en bouwaanvragen. De vergunningen en besluiten kunnen invloed hebben op de situatie in uw
straat of buurt. Ook kan een vergunning of besluit betrekking hebben op de aanleg of afsluiting van een weg.
Soms kunt u tegen de voorgenomen activiteit bezwaar aantekenen. Hoe dat werkt, staat bij het betreffende
onderdeel. Ook staat vermeld waar u terecht kunt met vragen. Alle deze officiële bekendmakingen kunt u ook
vinden op www.overheid.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor een e-mailservice. U ontvangt dan bekendmakingen over uw buurt per e-mail.

n

BOUWEN EN WONEN

De onderstaande lijst bevat de omgevingsvergunningsaanvragen en verleende vergunningen alsmede alle meldingen van en verzoeken om ontheffing APV en aanvragen vergunning APV. Bezwaar of beroep indienen tegen de hierin genoemde activiteiten is pas mogelijk nadat een vergunning is verleend.
Locatie
Hamsesticht 57
de Ruyterstraat 12
Hoofdstraat 32
Wilhelminaplein
Min. Aalberselaan 20
Kastanjestraat 13
Narcisstraat 12
Prins Bernhardstraat 33
Eikenstraat 18
Roeloff van Dalemstraat 72
Wielstaart 29E
Kanaalstraat 21
Kanaalstraat 100
Kanaalstraat 98B
de Leest 3
Alexanderstraat 2
Sint Josephstraat 189
Tramstraat 89B
Jan Aardenstraat 12
Gaarde 27
de Zool 15
Gaarde 25
Achterhuizen 7 Unit
Hoge Ham 149
Hamsesticht 45
Hamsesticht 47
Hof 99
Triangellaan 4 (park)
Weide 24
Marnix Gijsenstraat 11
Prins Bernhardstraat 33,
Haagwinde 11
Achter de Bergen 20 t/m 37
Amstelstraat 2
Onkelsticht 50
Alexanderstraat 3

Omschrijving
bouwen van een overkapping
Vergunningsvrij
het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
maken van een inrit
Geweigerd
circusproducties beschikbaarheid
Wilhelminaplein Dongen mei 2022
vervangen van de kozijnen
dak isoleren buitenaf+ verwijderen
schoorstenen
vergroten van de oprit
plaatsen van een dakopbouw
uitbreiding van de woning
aanvraag vergroten van de inrit
toekennen objectnummer
verbouwen van de woning, plaatsen
van een dakkapel en wijzigen van de gevel
object nummering
object omnummering 100 naar 98B
opslag & overhevelen Distikstofoxide
wijzigen gevel
verbouwen horecagelegenheid in woning
omnummering van 93 A naar 89 B
het plaatsen van een container
26-1-2022 t/m 8-2-2022
plaatsen van een aanbouw aan
de voorzijde
uitbreiden bedrijfsruimte en gevel
bekleding
plaatsen van een aanbouw aan de
voorzijde
aanvraag vergunning tijdelijke woonunit
opening Kaasland Dongen
realiseren van opbouw op garage
realiseren van opbouw op garage
voorzijde aanbouw
drie bomen kappen (rot) en 1 Amerikaanse
Eik ontdoen van zware takken
plaatsen dakkapel aan voorzijde
huisvesting arbeidsmigranten
plaatsen dakopbouw
hulpmiddelen- en fietsenstalling
verbouw schoenfabriek tot 18
appartementen
verwijderen van asbesthoudende rioolbuis
bouwen schuur en overkapping
Padel, Liberty

Datum
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 2 Februari 2022

Zaaknummer
2022-000763

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 februari 2022

2021-020202

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 februari 2022

2021-019105

ontvangst aanvraag op 24 januari 2022

2022-001262

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 februari 2022
ontvangst aanvraag op 31 januari 2022

2022-000029
2022-001730

ontvangst aanvraag op 31 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 februari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 februari 2022
ontvangst aanvraag op 1 februari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 1 Februari 2022

2022-001734
2022-001179
2022-000485
2022-001770
2022-001551
2022-000719

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 Januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 31 Januari 2022
ontvangst aanvraag op 1 februari 2022
ontvangst aanvraag op 1 februari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 27 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 27 januari 2022
ontvangst melding. Ontvangstdatum: 25 januari 2022

2021-020104
2021-020104
2022-001816
2022-001806
2021-016214
2022-001227
2022-001389

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 26 januari 2022

2022-000883

ontvangst aanvraag op 27 januari 2022

2022-001560

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 26 Januari 2021

2022-000885

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 27 Januari 2022
ontvangst aanvraag op 26 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 25 januari 2022
ontvangst aanvraag op 26 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 3 februari 2022

2021-018155
2022-001406
2021-018229
2021-018228
2022-001462
2022-000697

besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 januari 2022
ontvangst aanvraag op 21 januari 2022
ontvangst aanvraag op 22 januari 2022
ontvangst aanvraag op 24 januari 2022
besluit aanvraag. Besluitdatum: 25 januari 2022

2021-020140
2022-001159
2022-001179
2022-001194
2021-007275

ontvangst melding. Ontvangstdatum: 20 januari 2022
besluit op aanvraag. Besluitdatum: 24 januari 2022
ontvangst aanvraag op 1 februari 2022

2022-001112
2022-000956
2022-001838

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.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

van der Aa, J.J.M. (Jacques) (m)
Claassen, M.P.L. (Max) (m)
Branderhorst, J.E.A. (Edwin) (m)
Megens, W.J.A.G. (Wilbert) (m)
de Jong, G.H.M. (Friedy) (m)
van Eersel, K.J.A. (Koenraad) (m)
Vonk, A.R.J. (André) (m)
Jansen-Castricum, M.E.M. (Mirjam) (v)
Jansen, J.J.C.A.M. (Hans) (m)
Peeters, M.J.P. (René) (m)
Hummelink-Lurvink, L.M.C. (Mieke) (v)
Megens-van Ewijk, E.P. (Liesbeth) (v)
Melsen, P. (Piet) (m)
Snoeren, C.W.A.M. (Kees) (m)
Allard-Nieuwkamp, M. (Marga) (v)
Megens, J.T.R.M. (Jan) (m)
Dankers, B.A.M. (Dick) (m)
van der Ven, P.C. (Clement) (m)
van Dongen, A.D.G. (Jos) (m)
van Dooren, F.M.F. (Friso) (m)
van den Broek, M.N.A. (Mark) (m)
de Geus, K. (Karel) (m)

Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer

Lijst 3 VVD
Naam
Nr
Lepolder, P.W.A. (v)
1
den Broeder, F.F. (m)
2
Wens, P.P.J.C.P. (m)
3
4
Cornel, I.C.M. (m)
Rijnen, J.N.M. (m)
5
Misseyer, N.C. (v)
6
Antonioli, E.A. (v)
7
Horsten, A.M.A. (v)
8
9
van der Meijden, E.H.P. (m)
Lepolder, M.C.E. (v)
10
Brooijmans, P.W.A.M. (m)
11
van Schijndel, J.C.B. (v)
12
Vullings, R.G.W. (m)
13
14
Rentmeester, J.M.J. (m)
Schellekens, J.C.N. (m)
15
Wijnberg, E.J.A. (v)
16
Driessen, A.L.M. (m)
17
Söder, C.N.A. (m)
18
19
Huijsmans, L.L.M.L. (m)

Woonplaats
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Middelburg
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen

Lijst 4 D66
Naam
Nr
Schouten, M.E. (Marieke)
1
2
de Jong, J. (Joeri)
Camfferman, G. (Gitta)
3
4
Köse, U.I. (Ula )
Messing, M.P.M. (Martijn)
5
Jespers-van Dongen, H.S.M. (Henriet)
6
7
van Rosmalen, E.A.M. (Berry)
Trommelen, P.P.A. (Paulien)
8
9
van Ginneken, J.G.C.B. (Jasper)
Vink, F.Q.R. (Fabian)
10
van Heteren, J.W.J. (Jan-Willem)
11
12
van Hoek, B.A.M.P. (Barbara)
Ringnalda, K.A. (Karen)
13
14
Yap, C.H. (Carlos)
van de Pas, A.M.A. (Annemiek)
15
van Alphen, K. (Kas)
16
17
Weitering, J.C.M. (Jan)
van Kersbergen, A.M. (Ton)
18
19
Hamers, L. (Leo)

Woonplaats
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen

Lijst 5 De Ouderenpartij voor Dongen
Nr
Naam
Kennekens, J.A. (Jan) (m)
1
2
van der Heijden, M.T.J.J (Marius) (m)
Evegaars, B.H. (Bas) (m)
3
4
Leemans, P.C.A (Piet) (m)
5
Kennekens, S.A.J (Stijn) (m)

Woonplaats
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen

Dongen, 4 februari 2022
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de
leden van de gemeenteraad van Dongen, Drs. M.C. Starmans - Gelijns

Dongen, 10 februari 2022
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

Vervolg van pagina 3
n

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2022

Ter inzagelegging proces-verbaal I4
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16
maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat
het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin
beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van
de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de
daarboven geplaatste aanduidingen van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten en de lijstencombinaties voor een
ieder ter inzage is gelegd bij team Burgerzaken, Hoge Ham 62, 5104
JJ Dongen.
Centraal s tem bureau
Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van
Dongen. De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing
van de leden van de gemeenteraad van Dongen; gelet op artikel I 17
van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 16 mrt. 2022 te houden
verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

Lijst 1 Volkspartij Dongen
Nr
Naam
1
Jansen, I.C.H. (René) (m)
2
Kunst-van Suijlekom, G.P. (Denise) (v)
3
Jansen, I.A.A. (Iris) (v)
4
Bosters, J.N. (Jorik) (m)
5
van Broekhoven, G.J.F. (Gert-Jan) (m)
6
Kimenai, C.M.C. (Chantal) (v)
7
Zwaal, C.J. (Cees) (m)
8
Lodewijks, S.R. (Sjoerd) (m)
9
Hoevenaars, C.E.W.M. (Kees) (m)
10
Klijs, F.J.L. (Frits) (m)

Woonplaats
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Çitak-Türkyilmaz, E. (Esra) (v)
Verduijn-Martens, J.L.M. (Jenny) (v)
Blous, V.C.M. (Vera) (v)
van Baal, S.C.M. (Stefan) (m)
Trommelen, T.J. (Tessa) (v)
van Riel, K.A.W. (Kristiaan) (m)
de Brouwer, W.J.M. (William) (m)
Hultermans, R.J.W. (Rick) (m)
Tesink, F.A. (Frank) (m)
van der Veeken, P.C.F. (Peter) (m)
Biesheuvel, R.J. (Rob) (m)
den Boer, J.M.A. (Han) (m)
Nijman, A.A.M. (Jessie) (v)
Vermeulen, T.P.G.J.M. (Thom) (m)
van Delft, W.C.M. (Wout) (m)
van Suijlekom, A.K. (Ad) (m)
de Jong, A.H.N. (Ad) (m)
de Roon, A.T. (Ton) (m)
Snijders, H.G.H.M. (Henk) (m)
van Weesenbeek, A.C.M. (Ad) (m)
Kunst, D.J.M. (David) (m)
van Nispen, J.F. (Hans) (m)
Huijben, W.A.M. (Wilhelmien) (v)
Damen, P.A.W. (Peter) (m)
Koomen, J.A. (Bert) (m)
Panis, P.C.A.R. (Piet) (m)
Brok, C.J.J. (Corné) (m)

Lijst 2 CDA
Nr
Naam
1
Sips, S.M.P. (Stijn) (m)
2
Diepstra, M.M.K. (Marjolijn) (v)
3
van Os, C.A.H.M. (Coert) (m)
4
Asin, D.E. (Daniëlle) (v)
5
de Jong, C.A.M. (Kees) (m)
6
de Zwart, W. (Wouter) (m)
7
de Boer, A.C. (Chris) (m)
8
Verkooijen, J.A.L.M. (Hans) (m)
9
van Woerkom, R.P. (Roeland) (m)

Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen

Woonplaats
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
Dongen
's Gravenmoer
Dongen
's Gravenmoer

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

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

Voor meer informatie
www.dongen.nl

