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Raadsinformatiebrief
ontwikkelingen sociaal
domein

Het college heeft kennis genomen van de Raadsinformatiebrief

Ontwikkeling terrein JAL
complex - Sint
Josephstraat 39-53

Het college heeft kennis genomen van de brief aan Hazenberg

ontwikkelingen sociaal domein oktober 2021 en stemt in met
verzending naar de gemeenteraad.

Bouw, bewonersbrief en informatie aan de gemeenteraad om
medewerking te verlenen aan de voorgestelde oplossingen rondom
de ontwikkeling van het terrein JAL complex - Sint Josephstraat 3953. Eind januari 2021 is het bestemmingsplan Sint Josephstraat 3953 vastgesteld. Naar aanleiding van bezwaren is de afgelopen
maanden nader gekeken naar de uitrit van het
terrein en de bouwhoogte van het oude JAL-complex. Hierbij is in
het kader van een dialoog met de omgeving een variant tot stand
gekomen waarbij de uitrit aan de andere zijde van de kastanjeboom
komt te liggen, de groeiplaats van de kastanjeboom verbeterd wordt
en een groenstrook langs de uitrit komt te liggen. Met een
aanpassing van het bestemmingsplan zal de bouwhoogte voor een
vastgesteld gedeelte verlaagd worden van 11 naar 9,5 meter.

Portefeuilleverdeling
college van burgemeester
en wethouders 2021-2022

Het college stemt in met de portefeuilleverdeling van het college

Tijdelijke huisvesting

Het college stemt in met tijdelijke huisvesting van statushouders op

van statushouders

de locatie Bergmolenstraat 22. De asielzoekerscentra (azc’s) zitten
vol met vergunninghouders die wachten op huisvesting. Onlangs

van burgemeester en wethouders 2021-2022.

heeft het Rijk een oproep gedaan aan gemeenten om meer
vluchtelingen op te vangen. Voor de opvang van
vergunninghouders krijgen gemeenten door het Rijk een
taakstelling opgelegd. De taak om deze vergunninghouders te
huisvesten ligt bij de gemeenten. De gemeente Dongen werkt
samen met Stichting Casade om deze taakstelling te halen.
Bergmolenstraat wordt bewoond, maar komt binnenkort leeg te
staan. Op deze locatie kan een tijdelijke woonvoorziening worden
gecreëerd voor vergunninghouders die in het kader van de
taakstelling binnen de gemeente Dongen gehuisvest dienen te
worden. Vergunninghouders kunnen vanuit het AZC doorstromen
naar tijdelijke huisvesting op deze locatie, in afwachting van
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reguliere huisvesting in de gemeente. Bewoners worden
geïnformeerd met een bewonersbrief, opgesteld door Casade en de
partij die de statushouders gaat begeleiden.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

