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Onderwerp

Besluit

Gladheidbestrijdingsplan
winter 2019-2020

Het college stemt in met het plan voor de
bestrijding van gladheid in de winter van 20192020. In het plan staan de uitgangspunten en
strooiroutes.
Het college stemt in met grondverkoop aan
Enexis aan de Vierbundersweg. Daar is een
verdeelkast geplaatst wegens vernieuwing van
het elektriciteitsnetwerk. Enexis koopt de
ondergrond (6m2) van deze verdeelkast aan.
Het college stemt in met de verkoop van grond
nabij Reparatusstraat 11. De bewoners hebben
verzocht een perceel gemeentegrond (65m2)
naast deze woning aan te kopen. Na
aanpassing van de openbare ruimte is dit
mogelijk. Behalve de koopsom betalen de
verzoekers tevens een exploitatiebijdrage voor
de aanpassing van de openbare ruimte.
Het college stemt in met de verkoop van grond
aan de Onkelsticht (De Beljaart, fase 4). De
eigenaren van een aantal in aanbouw zijnde
woningen aan de Onkelsticht hebben verzocht
extra grond van de gemeente aan te kopen ter
verruiming van de tuinen. Aangezien de berm
tussen de tuinen en het fietspad langs de
Beljaartlaan erg ruim was gedimensioneerd, is
dit mogelijk. In totaal wordt 247 m² grond
verkocht aan de eigenaren van de in aanbouw
zijnde woningen Onkelsticht 60, 68. 70, 72, 74,
76, 78, 80 en 82.
Het college stemt ermee in om een agrarisch
perceel nabij de Kerkebosdreef, Hollandse Tuin
en Hoefslag te 's Gravenmoer, ter grootte van
circa 1,75 hectare, te koop aan te bieden op
basis van inschrijving. Dit perceel behoort tot
de verspreid liggende gemeentelijke gronden
die geen strategisch bezit vormen en daarom
afgestoten kunnen worden.
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Partiële herziening
ontwerpbestemmingsplan
Groenstraat - Laagstraat

Het college stemt in met het ter inzage leggen
van het ontwerpbestemmingsplan partiële
herziening buitengebied Dongen, Groenstraat Laagstraat. Dit wordt aangekondigd in de
Informatiekrant en de Staatscourant. Het plan
wordt ook geplaatst op ruimtelijkeplannen.nl
De terinzagelegging heeft plaats van 13
december tot en met 23 januari 2020.
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