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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 2 april 2019
Onderwerp

Besluit

Knip Beneluxlaan/

Het college stemt in met het ambtelijk advies om de
knip in de Beneluxlaan/Kapucijnenstraat te
behouden. Het advies is voor een belangrijk deel tot
stand gekomen op basis van inwonerparticipatie. In
het maatregelenoverzicht van het
verkeersbeleidsplan is het opheffen van de knip
opgenomen. Maar wijkraad en omwonenden geven
aan dat behoud van de knip bijdraagt aan
verkeersveiligheid, leefbaarheid en beheersing van
de snelheid van het autoverkeer in de wijk.
Het college heeft kennis genomen van het
principeverzoek voor uitbreiding bebouwingsmogelijkheden en het verzoek wijziging bestemming
Oude Baan 103. Het perceel is gelegen binnen de
grenzen van het bestemmings- plan Zuid en West
Dongen en heeft de bestemming Wonen. Het op het
perceel gelegen bouwvlak (27 x 15 meter) mag
volledig volgebouwd worden. In totaal wordt er circa
450 m2 aan extra erfbebouwing gevraagd, bovenop
de reeds aanwezige 120 m 2 erfbebouwing. Volgens
het geldende beleid is niet meer erfbebouwing
toegestaan dan maximaal 200 m 2.
Het college heeft kennis genomen van het
beleidsplan 2019-2023 van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant. Het plan wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het college heeft kennis genomen van de
conceptversie van het rapport van de
rekenkamercommissie en een bestuurlijke reactie
gestuurd. Het betreft een onderzoek naar het Wmobeleid, de wijze waarop het georganiseerd is en de
informatievoorziening in de gemeenten Dongen,
Goirle en Loon op Zand.
Het college heeft kennis genomen van de ruimtelijke
scan sportvoorzieningen 'Het Beweeglandschap
2039', zoals opgesteld door bureau Kragten. Op
basis van deze scan kan de volgende stap worden
gezet bij het opstellen van een nieuwe sportvisie.
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Dinsdag 9 april heeft een openbare avond plaats in
het kader van de sportvisie (inspraak en
terugkoppeling). Deze avond wordt gehouden in De
Cammeleur en begint om 19.30 uur. De scan wordt
dan gepresenteerd door bureau Kragten. De
gemeenteraad ontvangt de scan komende week als
onderliggend stuk voor de te realiseren sportvisie.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 2 april 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

