-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 1 december 2020
Onderwerp

Besluit

Toekomst mozaïeken
Cambreur College

Het college stemt onder voorwaarden in met
plaatsing van de twee mozaïeken op het terrein
(eigendom gemeente) voor gebouw B van het
Cambreur College. De gemeente wordt geen
eigenaar, maar kan aan plaatsing medewerking
verlenen middels een recht van opstal. De
gemeente draagt op geen enkele wijze financieel bij.
In de gevel van het huidige hoofdgebouw van het
Cambreur College zijn twee mozaïeken van Marius
de Leeuw verwerkt. Vanwege de sloop van het
gebouw hebben de Heemkundekring en de Bond
Heemschut het initiatief genomen om de mozaïeken
door herplaatsing te behouden. Een oproep voor het
indienen van ideeën heeft geleid tot het eindrapport
van de Keuzecommissie, zoals dat in juni is
aangeboden aan gemeentebestuur en bestuur
Cambreur College. In dit rapport is de
voorkeursvolgorde van drie plannen beschreven.
Overleg met de initiatiefnemers heeft nu geleid tot
de principe-uitspraak van het college over de
voorkerslocatie: plaatsing van de mozaïeken op het
terrein voor gebouw B van het Cambreur College.
Deze principe-uitspraak en de voorwaarden worden
nu teruggekoppeld in de keuzecommissie. Daarna
zullen de initiatiefnemers in overleg treden met
gemeente en schoolbestuur. Na de uitwerking zal
een definitief besluit worden genomen tot verlening
van recht van opstal (met onderhoudsverplichtingen
en ontbindende voorwaarden).
Het college is voornemens om bij ontvangst van
een definitieve aanvraag voor omgevingsvergunning
perceel Hoofdstraat 47B te ’s Gravenmoer,
buitenplans af te wijken van de
bestemmingsplanregels. Dit is conform het advies
van de gemeentelijke teams Omgevingsbeleid en
Vergunningen Toezicht en Handhaving. Door sloop
van de bestaande bebouwing (191m2) en het
realiseren van nieuwbouw (180m2) is sprake van

Buitenplans afwijken van
het bestemmingsplan
Hoofdstraat 47B

Verbod op carbidschieten
jaarwisseling 2020/2021

Tijdelijke standplaatsen
december 2020 Corona

een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De verruiming
van de maatvoering voor nok- en goothoogte doet
geen afbreuk doet aan aangrenzende percelen.
Het college stemt er mee in dat in Dongen
gedurende de jaarwisseling 2020/2021 een verbod
op carbidschieten van kracht zal zijn. In het
driehoeksoverleg van de burgemeesters Hart van
Brabant, de politie en het Openbaar Ministerie van
donderdag 26 november 2020 is besloten dat in
geheel Hart van Brabant een verbod op
carbidschieten van toepassing zal zijn gedurende en
voorafgaande aan de jaarwisseling 2020/2021.
Het kabinet verbiedt de verkoop- en het afsteken
van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling.
Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het
Vuurwerkbesluit en valt ook niet onder het door het
kabinet aangekondigde vuurwerkverbod.
Het besluit is genomen op grond van:
-Het gevaar van toename van de druk op de
zorgsector door veelvuldig en mogelijk
onoordeelkundig gebruik van carbid;
-Het gevaar voor toename van ongewenste
samenkomsten en daardoor het gevaar van
toename van besmettingen met het Covid-19 virus
-Het gevaar dat door het geldende vuurwerkverbod
meer gebruik zal worden gemaakt van de
mogelijkheid tot carbidschieten, waardoor gevaar
kan ontstaan voor de openbare orde.
Gezien de langdurige traditie in met name DongenVaart, wil het college het carbidschieten volgend
jaar, bij andere en meer reguliere omstandigheden,
in principe weer toestaan.
Het college heeft besloten om in verband met de
corona-maatregelen de mogelijkheid te bieden aan
inwoners, verenigingen en bedrijven uit de
gemeente Dongen die dat willen om te melden dat
zij in de maand december een standplaats willen
innemen in de openbare ruimte of op particulier
terrein. De gemeente behoudt het recht om de
melding te accepteren of niet.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 1 december 2020.
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