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Onderwerp

Besluit

Gunning werkzaamheden
dorpsplein Dongen-Vaart

Het college heeft kennis genomen van het procesverbaal aanbesteding gunning werkzaamheden
aanleg dorpsplein Dongen-Vaart. De
werkzaamheden worden gegund aan de laagste
inschrijver, de firma Van den Elshout en De Bont.
Het college stelt het restant krediet beschikbaar voor
uitvoering van de werkzaamheden.
Het college heeft kennis genomen van de
geactualiseerde versie van de wegenlegger. In de
wegenlegger staat vermeld welke wegen buiten de
bebouwde kom openbaar zijn en bij wie de
onderhoudsplicht van deze wegen ligt. In de loop
der jaren zijn er in onze gemeente wegen uit de
openbaarheid onttrokken, komgrenzen zijn gewijzigd
en er zijn wegen door verjaring openbaar geworden.
Reden om de wegenleggers van de kernen Dongen
en 's Gravenmoer samen te voegen en aan te
passen. Het college stemt in met het ter inzage
leggen van de nieuwe wegenlegger. Gedurende
deze periode van zes weken kunnen
belanghebbenden een zienswijze indienen.
Aankondiging heeft plaats in de gemeentelijke
informatiekrant van 22 augustus 2019. Daarnaast
worden belanghebbenden, zoals eigenaren van
wegen die zijn opgenomen in de wegenlegger en
buurgemeenten aangeschreven om hen te
informeren.
Het college heeft besloten een investeringsbudget
beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het
CentrumPlan Fase 4 (tweede deel Dr. Willem
Dreeslaan met aanliggende parkeerterreinen) en
Fase 5 (grasveld Wilhelminaplein en Park
Vredeoord inclusief westelijke helft Nieuwstraat).
Beide fases zijn uitgewerkt in een bestek en
aanbesteed. De laagste inschrijving is van de firma
Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. uit
Buren/Tilburg. De uitvoering van de
werkzaamheden heeft plaats vanaf medio augustus

Wegenlegger

Kredietaanvraag uitvoering
Fase 4 en 5 CentrumPlan

tot medio november 2019. De werkzaamheden
beginnen na de Zomerspelen en worden zonder
onvoorziene omstandigheden voor de intocht van
Sinterklaas afgerond.
De Vlaamsche Spijcker

Rookverbod

Het college heeft kennis genomen van het principeverzoek van de exploitant van De Vlaamsche
Spijcker, om de gebruiksmogelijkheden uit te
kunnen breiden. De Vlaamsche Spijcker fungeert
momenteel als trouwlocatie. Voor de uitbreiding van
het gebruik dient de bestemming te worden
aangepast, waarbij lichte horeca mogelijk wordt. De
ontwikkeling past binnen de beleidslijnen van de
gemeente Dongen en vanuit regionaal oogpunt
wordt leisure gezien als een speerpunt. Het college
neemt een positief standpunt in ten aanzien van het
verzoek. Er dient een ruimtelijke procedure gevolgd
te worden en opgestart door de initiatiefnemer.
Het college heeft besloten de directie van de
gemeente Dongen onderzoek te laten doen naar:
- Mogelijkheden voor het instellen van een
rookverbod voor de buitenterreinen van
gemeentelijke gebouwen
- Mogelijkheden om een rookverbod in te stellen in
en rond speeltuinen via APV
Namens de gemeente Dongen zal in overleggen
met (maatschappelijke) partners, verenigingen,
instellingen, stichtingen, e.d. aandacht worden
gevraagd voor een algeheel rookverbod. Dit alles is
in lijn met de motie die de gemeenteraad recent
heeft aangenomen.
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