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Bijdrage aan pilot van
kunstenaarscollectief

Het college heeft besloten vanuit de coronareserve
eenmalig € 4.500 beschikbaar te stellen voor een pilot
van kunstenaarscollectief Vrouw Muskens. Dit collectief
is gevestigd in de leerlooierij op het Heuvelpark. De pilot
bestaat uit het aantrekken van twee kunstenaars
(residenten) die tijdelijk verblijven op het terrein van GGz
Breburg en werken in het atelier van het
kunstenaarscollectief. Het doel van deze pilot is om de
lokale gemeenschap en cliënten/personeel van GGz
Breburg in aanraking te laten komen met kunst, de
betrokken kunstenaars perspectief te bieden en het
kunstenaarscollectief extra mogelijkheden te geven om
zichzelf en het Dongens cultureel erfgoed op de kaart te
zetten. De coronacrisis heeft het kunstenaarscollectief er
toe gebracht dit project verder te ontwikkelen. GGz
Breburg neemt de kosten voor begeleiding en
huisvesting op zich. Daarnaast dragen de kunstenaars
van Vrouw Muskens (www.vrouwmuskens.nl) bij aan de
realisatie van deze pilot. De naam verwijst naar vroegere
tijden. Sinds het begin van de 19e eeuw was herberg
Vrouw Muskens populair bij vooraanstaande kunstenaars
die voor hun werk en inspiratie naar Dongen kwamen.

Plan van Aanpak 2.0
Regionale Energie en
Klimaatstrategie (REKS)

Het college heeft kennis genomen van het plan van
aanpak 2.0 voor de Regionale Energie en
Klimaatstrategie (REKS). Op 1 juli 2021 is de REKS 1.0
vastgesteld door alle gemeenteraden in Hart van
Brabant. Het is nu het moment om te werken aan de
REKS 2.0 die op 1 juli 2023 moet zijn vastgesteld. De
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raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Verenigingshal

Het college heeft kennis genomen van het document De
Samenwerkplaats van Dongen. Dit is een initiatief om te
komen tot een structurele werk- en opslagruimte voor
Dongense verenigingen en maatschappelijke initiatieven.
(verenigingshal). Het college is in beginsel bereid een
perceel grond met een oppervlakte van circa 3.000 m²
aan de Danielsweg op bedrijventerrein Tichelrijt 3 te
verkopen ten behoeve van de realisatie van De
Samenwerkplaats, onder voorbehoud van een nadere
uitwerking van het plan, inclusief een sluitende financiële
onderbouwing van De Samenwerkplaats, en het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan “Danielsweg”
op deze locatie. De besluitvorming is aan het nieuwe
college en de nieuwe gemeenteraad. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Ondertekening convenant
gemeenten en schoolbesturen in de regio
Hart van Brabant

Het college stemt in met het ondertekenen van het
convenant Handle with Care (HwC) door de gemeenten
en schoolbesturen in de regio Hart van Brabant en Veilig
Thuis Midden Brabant. Handle with Care is een initiatief
om kinderen en jongeren die thuis betrokken zijn bij
huiselijk geweld snel te steunen om zo de korte en lange
termijneffecten van huiselijk geweld tegen te gaan. Door
snel informatie te krijgen over een incident kunnen
leerkrachten reageren op een wijze die past bij de
stresssignalen of praktische problemen die zij waarnemen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

