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Ontsluiting bouwterrein
Tichelrijt Zuid

Het college stemt in met uit te voeren werkzaamheden ter
ontsluiting van een bouwterrein op Tichelrijt Zuid aan de
Zandeweg. Openbaar terrein dient te worden voorzien van
riolering en verharding. De aanbestedingsprocedure wordt
opgestart na ondertekening van de overeenkomst voor
aankoop van het bouwperceel waarop een vestiging komt
van Hoppenbrouwers Techniek.

Aanleg Groene Long
Fase 2 Beljaart

Het college stemt in met uitvoering en aanbesteding van fase
2 van de Groene Long in De Beljaart. In 2019 is fase 1
aangelegd. Nu de woningbouw rondom fase 2 Groene Long
nagenoeg is afgerond, kan ook deze fase worden uitgevoerd.
Het ontwerp is de uitvoering van een eerder vastgestelde
visie. Fase 1 is vooral gebruikt als waterberging om te
voldoen aan de eisen van het Waterschap. Fase 2 wordt
ingericht om te spelen en te verblijven. Er komen ook ondiepe
waterbergingen, om te voldoen aan de eisen van het
Waterschap. Deze zogenoemde wadi’s zullen sporadisch, bij
hevige regenval, onderlopen. Verder worden de nu al
aanwezige speeltoestellen, die geconcentreerd staan op 1
locatie, verspreid over de gehele fase 2.

Bedrijfsvoering
uitkomst ENSAI audit

Het college heeft kennis genomen van de uitkomst van de
ENSIA audit. 100% veiligheid bestaat niet, maar de
gemeente Dongen scoort uitstekend over de hele linie, zowel
met de zelfevaluaties als bij de toets door de externe auditor.
Burgemeester en wethouders leggen hiermee over het jaar
2021 verantwoording af over de stand van zaken op het
gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke
organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor
gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek Single
Information Audit (= ENSIA) systematiek. De raad wordt
nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
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Voorlopige subsidie
Theek 5 voor 2022

Het college heeft besloten voor 2022 aan bibliotheek Theek 5
een voorlopige subsidie te verlenen van € 439.273,-. Dit is
conform de gemeentebegroting 2022 zoals die is vastgesteld
door de gemeenteraad.

Terugplaatsen historisch
hekwerk villa Vredeoord

Het college stemt in met renovatie en terugplaatsing van het
historisch hekwerk dat ooit voor villa Vredeoord heeft
gestaan. Tijdens de planvorming voor de herinrichting van de
buitenruimte van park Vredeoord en De Cammeleur, is het
plan opgevat om het historisch hekwerk, dat bewaard is
gebleven, op te knappen en weer terug te plaatsen voor de
villa (huidige hotel-restaurant Winkk). Hierdoor wordt een stuk
Dongense historie weer zichtbaar en in ere hersteld. Toen de
oude gemeentewerf aan de Oude Baan ten behoeve van een
woningbouwontwikkeling werd gesloopt, heeft de
heemkundekring het hekwerk dat aan de straatzijde stond,
veiliggesteld. Ruim 20 jaar stond dit hek in opslag bij een lid
van de heemkundekring en sinds kort ligt het opgeslagen op
de gemeentewerf Coolhof. Binnen het restant krediet voor de
herinrichting van het centrum, die is afgerond, bestaat
hiervoor budgettaire ruimte.

Telefooncentrale
gemeentehuis

Het college stemt in met het afsluiten van een
raamovereenkomst met Vodafone voor het aanschaffen van
een nieuwe telefooncentrale. De huidige telefooncentrale
voldoet onvoldoende aan nieuwe technologische
ontwikkelingen.

Beantwoording vragen
Volkspartij Dongen, D66
Dongen en Ouderpartij
voor Dongen

Het college stemt in met de beantwoording van vragen ex.
art. 33 RvO inzake de voorgenomen sluiting van KBS
Noorderpoort, zoals die zijn gesteld door de raadsfracties van
Volkspartij Dongen, D66 Dongen en Ouderpartij voor
Dongen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

