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Verkoop grond aan de Oude
Baan aan Enexis

Ten behoeve van het gasnetwerk wil Enexis in overleg
met de gemeente een klein gasdistrictstation plaatsen
aan de Oude Baan. Enexis wenst de ondergrond van
dit te plaatsen station aan te kopen en in eigendom te
verkrijgen. Het college wordt voorgesteld met de
verkoop in te stemmen.

Terinzagelegging
Omgevingsvisie gemeente
Dongen

In maart 2020 is gestart met de eerste stappen op
weg naar een integrale visie op de Dongense
leefomgeving. In januari 2021 is het raamwerk door de
gemeenteraad vastgesteld. Onder begeleiding van
Antea is in september 2021 begonnen met het
uitwerken van het raamwerk naar een gebiedsgerichte
omgevingsvisie. Op verschillende manieren is input
opgehaald bij inwoners, ketenpartners,
maatschappelijke organisaties en raadsleden. In de
ontwerp omgevingsvisie is dit samengebracht en
verwoord in ambities, thema’s, waarden en gebieden.
De ontwerp omgevingsvisie is gereed om ter inzage te
worden gelegd. De raad wordt geïnformeerd via een
raadsinformatiebrief.

Steunmaatregelen in het kader
van “Dongen doet mee”regeling

Een groeiende groep Dongenaren komt steeds
moeilijker rond door stijgende kosten voor energie,
boodschappen en ander levensonderhoud. Ondanks
de compensatie van de rijksoverheid worden mensen
met een lager inkomen het hardst geraakt. Er is voor
dit jaar een maatregelenpakket in het kader van de
Dongen doet mee-regeling opgesteld.

Rioolrenovatie Lage Ham

Naar aanleiding van verzakkingen in het straatwerk
van het plateau Lage Ham - Achterhuizen hebben wij
op 1 augustus 2022 de straat opengebroken om een
tweetal verzakkingen te herstellen. De verzakkingen
zijn ontstaan doordat er holle ruimtes onder de
verharding zijn aangetroffen. Een structureel herstel in
de vorm van een renovatie is noodzakelijk. Aan het
college wordt gevraagd om het onderhoudsbudget op
te hogen.
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Beantwoording vragen van het
CDA over energiearmoede,
stijgende kosten en inflatie

Het CDA heeft op basis van artikel 37 van het
Reglement van Orde vragen gesteld over
energiearmoede, stijgende kosten en inflatie. De
concept beantwoording ligt ter vaststelling voor.

Beantwoording vragen van het
CDA over energiekosten van
sportverenigingen.

Het CDA heeft op basis van artikel 37 van het
Reglement van Orde vragen gesteld over
energiekosten waarmee sportverenigingen worden
geconfronteerd. De concept beantwoording ligt ter
vaststelling voor.
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