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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 20 augustus 2019
Onderwerp

Besluit

Verzoek Kardinaal van
Rossumstraat 41 /
Oranjeplein 72B

Het college heeft besloten geen medewerking te
verlenen aan het verzoek voor woningbouw op de
locatie Kardinaal van Rossumstraat 41/Oranjeplein
72B. De gevraagde ontwikkeling past niet in het
bestemmingsplan Centrum.
Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Hoge Ham 120 en Geer' en legt het ter
besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het plan
voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen
aan de Geer en het mogelijk maken van een tweede
woning (appartement) op de eerste verdieping van
het pand Hoge Ham 120. In het kader van de
wettelijke procedure heeft het plan gedurende zes
weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee
zienswijzen ontvangen. De zienswijzen geven geen
aanleiding om de raad voor te stellen het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Het college stemt in met de aanschaf van een
hoogwerker met aanhanger voor het serviceteam
boomverzorging. De hoogwerker kan ook worden
ingezet bij gebouwen beheer voor het uitvoeren van
bouwkundige werkzaamheden. De terugverdientijd
ten opzichte van huren, bedraagt vijf jaar.
Het college stemt in met ontwerpbestemmingsplan
Lage Ham 160 en legt het ter besluitvorming voor
aan de gemeenteraad. Het plan maak het mogelijk
om een nieuwbouwwoning naast de bestaande
woning op het perceel Lage Ham 160 te realiseren
In het kader van de wettelijke procedure heeft het
plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. In
deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het college stemt in met opschorting van de lopende
Europese aanbesteding voor afvoer van 7.557 ton
infill van de locatie Vierbundersweg 15 (TUF
Recycling BV) naar een vergunde inrichting. De
periode wordt met vier weken verlengd, tot en met
11 september 2019.
Het college stemt in met het digitaal archiveren van
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bouwvergunningen in het eDepot (digitaal
archiefbewaarsysteem). In 2019 worden de
bouwvergunningen van 's Gravenmoer en Dongen
gedigitaliseerd en overgebracht naar het eDepot van
het Regionaal Archief te Tilburg. Deze dossiers zijn
hierdoor openbaar en mits geautoriseerd digitaal in
te zien door de burgers. De digitale dossiers
vervangen de analoge bouwdossiers die eerder al
bij het Regionaal Archief Tilburg stonden.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 20 augustus 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

