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Raadsvoorstel
vaststellen
bestemmingsplan Lage
Ham 108 en 110

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen
over te gaan tot het vaststellen van het bestemmingsplan
Lage Ham 108 en 110. Op het adres Lage Ham 106 is een
bedrijf gevestigd. Daarbij hoort de bedrijfswoning Lage Ham
110. De eigenaar van deze woning wil deze woning omzetten
naar burgerwoning en op het naastgelegen erf een nieuwe
woning (Lage Ham 108) bouwen. Initiatiefnemer heeft
hiervoor het bestemmingsplan “Lage Ham 108 en 110” op
laten stellen. Een ontwerp heeft zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Het
college heeft hogere waarden vastgesteld op basis van de
wet geluidhinder voor de nieuwe woning Lage Ham 108.

2020 ANWB
Automaatje/SWOD

Het college heeft kennis genomen van het financieel verslag
2020 van ANWB AutoMaatje/ Stichting Welzijn Ouderen
Dongen (SWOD). ANWB AutoMaatje is een vervoersservice
waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek
vervoeren. Ondanks corona zijn de kpi’s met betrekking tot
het aantal ritten, aantal ritten per deelnemer en aantal
chauffeurs ruimschoots gehaald.

Capaciteitsproblematiek
V.V. Dongen op
sportpark De Biezen

Het college heeft kennis genomen van onafhankelijk
onderzoek naar de capaciteitsproblematiek die V.V. Dongen
op sportpark De Biezen ondervindt. Het onderzoek bevestigt
de behoefte aan vergroting van de veldcapaciteit. Het college
stemt in met een nadere uitwerking van de in beeld gebrachte
scenario’s voor oplossingsrichtingen. Daarmee moet de
financieel-technische haalbaarheid vast komen te staan
waarbij moet worden voldaan aan het uitgangspunt van
budgettaire neutraliteit. De raad wordt nader geïnformeerd
met een raadsinformatiebrief.
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Opstarten bestemmingsplanprocedure voor de
ontwikkeling aan de
locatie Planetenstraat en
omgeving

Het college stemt in met het opstarten van de
bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling aan de
locatie Planetenstraat en omgeving. Voor de ontwikkeling van
nieuwbouwwoningen op de locatie Planetenstraat en
omgeving heeft Casade een stedenbouwkundig plan
opgesteld. Er worden 84 woningen gesloopt en 94
nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Het plan is vertaald in een
conceptbestemmingsplan Heuveleind Het doorlopen van een
bestemmingsplanprocedure is nodig omdat de woonblokken
op een andere plek liggen en er een straat uit het plan
verdwijnt.
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