
Verslag klankbordgroep 13 oktober 2020 

Op dinsdag 13 oktober vonds in de Cammeleur in Dongen de tweede bijeenkomst van de 
klankbordgroep Heuveleind plaats.  Daarnaast was er de mogelijkheid om thuis via de computer aan 
te sluiten. Door de aanwezigen, zowel offline als online, is in groepjes samengewerkt aan de 
toekomstige plannen voor het project Heuveleind.  
 
De vorm van de wijk 
Allereest nam Evita Hoogendoorn, stedenbouwkundig ontwerper van Welmers Burg stedenbouw, 
ons mee door de aangepaste stedenbouwkundige schetsen. In deze schetsen zijn de opmerkingen uit 
de vorige bijeenkomst van de klankbordgroep meegenomen. Deze opmerkingen hebben geleid tot 
verschillende voorkeursvarianten.  

De presentatie die Evita heeft gebruikt kunt u hier (link) bekijken. 

Aan de slag met de ontwerpen 
Vier groepen, waarvan drie op locatie en één digitaal, bekeken en bespraken de verschillende 
schetsen. Aan het einde van de avond presenteerden alle groepen hun aandachtspunten en 
opmerkingen aan elkaar. De groepen zaten veelal op één lijn en hadden een voorkeur voor 
onderstaande variant. Onder andere de verkeersluwheid en de ligging van de 
appartementengebouwen noemden zij in dit plan een voordeel.  

 

 

 

 



 

 
De klankbordgroep gaf de volgende aandachtspunten mee: 

• Parkeerplaatsen moeten voor iedere woning goed bereikbaar zijn 
• Schweitzerstraat kan niet alleen voetpad maar ook een fietspad worden 
• De huidige ondergroei van de groenstrook langs de Dunantstraat kan grotendeels worden 

opgeruimd, maar er moet wel aandacht zijn voor de privacy van de omliggende percelen.  
• Ook grotere eengezinswoningen in de wijk plaatsen, zodat er grotere gezinnen in de wijk 

kunnen wonen.  
• Het moet een fijn en veilig plan zijn voor kinderen 
• Zijn er niet erg veel parkeerplaatsen opgenomen in de planschets 

 

Vervolg: stedenbouwkundig ontwerp 
De komende weken werkt Casade samen met Welmers Burg Stedenbouw het stedenbouwkundig 
plan verder uit. Daarna bespreken Casade en de gemeente Dongen het plan en maken het definitief. 
Daarnaast wordt een onafhankelijk parkeeronderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek 
heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen dat rondom de nieuwbouw aangelegd moet worden en 
wordt meegenomen in het definitieve stedenbouwkundige plan. 

Aan het einde van het jaar vindt een terugkoppeling aan de klankbordgroep plaats. In verband met 
de maatregelen rondom corona weten we nog niet in welke vorm dit gebeurt.   

 

 

 


