Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 6 maart 2018
Onderwerp

Besluit

Adresonderzoek

Het college heeft besloten tot het vaststellen van het
nieuwe protocol adresonderzoek gemeente Dongen
2018. Het bestaande protocol voldeed niet meer aan de
huidige wetgeving.
Het college stemt in met het handboek digitale
vervanging van op termijn te vernietigen
archiefbescheiden Gemeente Dongen.
Het college stemt in met een grondruil. Het betreft
percelen nabij Lage Ham en Kanaaldijk-Zuid. Het
verzoek komt van een bewoner. Het verschil in waarde
van de percelen wordt gecompenseerd door de
bewoner met bijbetaling van een marktconform bedrag
van € 28.525,-.
Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan
‘Hoek Houtstraat/Industriestraat/Metaalstraat en
Textielstraat 8 e.o.’ Het ontwerpbestemmingsplan
voorziet in het omdraaien van bestemmingen. Zo wordt
de huidige winkel Van Cranenbroek een
(afhaal)magazijn en het huidige afhaalmagazijn
(voormalig Bald-complex) wordt winkel. Daarnaast is
het in het kader van een goede verkeersafwikkeling
noodzakelijk dat de Metaalstraat wordt afgesloten.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes
weken ter inzage gelegd.
Het college heeft besloten VV Dongen een innovatie -/
stimuleringssubsidie van € 6.000,- te verlenen voor het
innoveren van het vrijwilligersbeleid binnen de
vereniging en de invoering van een software pakket om
vrijwilligerstaken te organiseren. Daarbij geldt als
voorwaarde dat VV Dongen de resultaten van het
project innovatie vrijwilligersbeleid deelt met andere
(sport)verenigingen binnen de gemeente.
Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan
Laagstraat 30. De initiatiefnemer, wonende aan de
Laagstraat 30, heeft een verzoek gedaan voor
de realisatie van twee woningen, waarvan één nieuwe
woning en één herbouw van de voormalige
bedrijfswoning op onderhavig perceel. Als compensatie
hiervoor wordt de agrarische bedrijfsbebouwing
gefaseerd gesloopt, zal de daarbij behorende
verharding verwijderd worden en wordt de
milieuvergunning ingetrokken. Hiermee wordt de
agrarische bedrijfsvoering aan de Laagstraat 30
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beëindigd. Er wordt ruim 1200 m² aan
bedrijfsbebouwing gesloopt. Het
ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken
ter inzage gelegd.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 6 maart 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

