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Mandaatbesluit
rampenbestrijding en
crisisbeheersing

Het college heeft besloten tot vaststelling van het
mandaatbesluit rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor
Dongen is deze regeling gelijkluidend aan die van Waalwijk
en Loon op Zand, omdat de piketfunctie ook door
ambtenaren uit deze gemeenten kan worden vervuld. Zonder
mandaat moet in een crisissituatie steeds overleg gevoerd
worden met de verantwoordelijke bestuurder. Dit maakt de
bestrijding van een incident lastig, aangezien dit vrijwel altijd
gepaard gaat met grote tijdsdruk.

Voortgangsrapportage
Omgevingswet

Het college stemt in met de voortgangsrapportage
Omgevingswet voor het derde kwartaal van 2021. De raad
wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Herplanten van bomen
en heesters in de Paul
van Ostayenstraat,
Simon Vestdijkstraat en
Gerrit Achterbergstraat

Het college stemt in met het herplanten van bomen en
heesters in de Paul van Ostayenstraat, Simon Vestdijkstraat
en Gerrit Achterbergstraat. Ter plaatse ervaren bewoners
veel overlast door wortelopdruk (trottoir, parkeervakken) en
wortelgroei in hun voortuinen. Onderzoek heeft aangetoond
dat de bomen in een te smalle groeiplaats staan waardoor de
bomen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Het verwijderen
en vervangen van de elzenbomen is de beste mogelijkheid
om de problemen duurzaam op te lossen. Er worden nieuwe,
kleinere bomen en heesters geplant die hier wel duurzaam uit
kunnen groeien. De bewoners worden geïnformeerd met een
bewonersbrief. Het college heeft aandacht voor het totale
bomenbestand in Dongen en zal in de voorbereiding van het
nieuw op te stellen bomenbeleidsplan op zoek gaan naar
specifieke locaties waar bomen als compensatie van gekapte
bomen toegevoegd kunnen worden.

Principeverzoek
Het college heeft besloten een positief standpunt in te nemen
vervangende nieuwbouw ten aanzien van het omzetten van de agrarische bestemming
Klein Dongenseweg 40
van het perceel Klein Dongenseweg 40 in een
woonbestemming. De ontwikkeling past binnen de
ontwikkelrichting van het gebied. Tevens is besloten geen
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medewerking te verlenen aan behoud van de bestaande
agrarische bedrijfswoning als bijgebouw bij de nieuw te
bouwen burgerwoning. De adviseur van initiatiefnemer wordt
per brief geïnformeerd over dit standpunt en de daaraan
gekoppelde voorwaarden.
Raadsvoorstel
bestemmingsplan
Breedstraat 35

Het college stelt de gemeenteraad voor om het
bestemmingsplan Dongen Breedstraat 35 gewijzigd vast te
stellen. Het plan beoogt de aanduiding ‘intensieve
veehouderij’ van het perceel Breedstraat 35 te schrappen
vanwege deelname aan de warme sanering varkenshouderij.
De overige planologische rechten blijven intact.
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