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Terinzagelegging van het
Het college stemt in met het ter inzage leggen van het
voorontwerpbestemmingsplan voorontwerpbestemmingsplan “Watertorenstraat 10
Dongen”. De eigenaar van dit perceel wil de
Watertorenstraat 10
buitenruimte rondom de watertoren herbestemmen aan
de hand van een drietal ambities, te weten
natuurontwikkeling, therapieactiviteiten en behoud van
een historische locomotief. Het bestemmingsplan
“Watertorenstraat 10” is opgesteld om dit juridischplanologisch mogelijk te maken. Tenzij er
(inspraak)reacties worden ontvangen, dan wel het plan
om een andere reden ingrijpend wordt gewijzigd, stemt
het college ook in met terinzagelegging van dit
voorontwerpbestemmingsplan als
ontwerpbestemmingsplan.
Terinzagelegging van het
concept van de Gebiedsvisie
Kloosteromgeving

Het college stemt in met het ter inzage leggen van het
concept van de Gebiedsvisie Kloosteromgeving
Dongen. Deze gebiedsvisie geeft een
toekomstperspectief voor het gebied, waarin de diverse
ontwikkelingen een plaats hebben gekregen.
De belangrijkste ontwikkelingen zijn onder andere:
- Intensiever gebruik van kapel als parochiekerk;
- Herbestemming Heilig Hart school aan Schoolstraat;
- Herbestemming voormalige Cambreur College aan de
Bolkensteeg;
- Herontwikkeling Casade-woningen aan Schoolstraat.
Voordat de visie wordt vastgesteld, wordt het concept
eerst ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden een
reactie op dit concept kunnen indienen. Het initiatief om
te komen tot deze gebiedsvisie is geopperd door
wijkraad De Beljaart.

Aanpassing koopsom
bedrijventerrein Zandeweg
Tichelrijt Zuid

Het college heeft besloten de koopovereenkomst voor
het bouwterrein gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt
Zuid aan de Zandeweg aan te passen. De eerder
gehanteerde oppervlakte van 8.711 m² wordt
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teruggebracht tot 8.117 m², in verband met het
openbare karakter van de Zandeweg.
Inkoop diensten Taalhuis

Het college heeft besloten bij de inkoop van
Taalhuisdiensten de opdracht één op één te gunnen
aan Theek 5 en ContourdeTwern. Door de
Taalhuisopdracht bij deze partijen neer te leggen,
kunnen efficiënte en effectieve dwarsverbanden in
taken en aanbod gerealiseerd worden. Aanbesteding
bij andere partijen zal eerder leiden tot hogere kosten
en minder integrale aanpak. Theek 5 en
ContourdeTwern zijn al jaren de uitvoerende partijen
van het Taalhuis.

Subsidieregeling Lokaal
Preventie Akkoord 2022

Het college stemt in met vaststelling van de
subsidieregeling Lokaal Preventie Akkoord 2022. Er
wordt € 10.000 beschikbaar gesteld voor subsidies aan
(kleine) initiatieven die bijdragen aan het bevorderen
van de gezondheid van onze inwoners in lijn met de
doelen van het Lokaal Preventie Akkoord. Samen met
partners (welzijn, sport & bewegen, zorg, onderwijs,
kinderopvang, evenementen en (horeca)ondernemers)
werken we aan gezondheidsbevordering van onze
inwoners. Naast het tegengaan van roken, (overmatig)
alcoholgebruik en overgewicht richten we ons in het
Lokaal Preventie Akkoord ook op de mentale
gezondheid van jong en oud.

Raadsvoorstel
voortgangsrapportage
Grondexploitatie 2022

Het college stemt in met de tweede
voortgangsrapportage grondexploitatie 2022 en legt
deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Eind
vorig jaar is de eerste rapportage vastgesteld.
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