
Op donderdag 20 mei was er, online, een bijeenkomst van de klankbordgroep. 

Evita Hoogendoorn, stedenbouwkundig ontwerper van Welmers Burg stedenbouw, liet in een 
presentatie het definitieve stedenbouwkundige plan zien waar zowel door de gemeente Dongen als 
de welstandscommissie positief op gereageerd is.  

Mix van woningen 
Op basis van het voorkeursmodel van de klankbordgroep is een plan gemaakt met 44 
grondgebonden woningen en 50 appartementen. Een mix van woningen en appartementen voor 
verschillende typen huishoudens. Er komen grondgebonden woningen met tuin in verschillende 
types: rijwoningen met twee bouwlagen, hoekwoningen met drie bouwlagen en tussenwoningen 
met twee bouwlagen en een kap. De woningen krijgen geen voortuin maar grenzen aan een voetpad 
en het openbaar groen.      
 
Daarnaast komen er twee woongebouwen. Een gebouw van vier lagen met 22 appartementen en 
een gebouw van vijf lagen met 28 appartementen. De appartementen zijn levensloopbestendig. Dat 
betekent dat bewoners er kunnen blijven wonen ook als de levensomstandigheden door 
bijvoorbeeld ouderdom, een ziekte of een handicap veranderen. 
 
Veel groen 
In het ontwerp is veel ruimte voor groen en plekken voor ontmoeten en spelen. De Schweitzerstraat 
wordt een verbinding voor alleen fietsers en voetgangers. In geval van calamiteiten is de route 
bereikbaar voor hulpdiensten. Er komt meer groen en minder verharding. 
Bestaande bomen in een groot deel van het plangebied worden behouden. Voor bomen die gekapt 
moeten worden, komen nieuwe bomen terug. 

Parkeren 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in het plan. Zo komen er in totaal 102 parkeerplaatsen in 
het openbaar gebied en bij de woongebouwen. Alle parkeerplaatsen liggen op korte loopafstand van 
de woningen en appartementen. 

Architect 
Casade heeft inmiddels een architect geselecteerd die de woningen gaat ontwerpen. Bram van de 
Sanden, architect bij Buro013, presenteerde de eerste schetsen van de woningen en 
woongebouwen.  Door middel van ingetogen materiaalgebruik en een bescheiden kleurstelling 
streven we naar een eenduidig gebied waar de kracht ligt in metselwerkdetails en geveloplossingen.  

Openbare ruimte 
Casade en de gemeente maken op een later moment een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 
Dit plan wordt voorgelegd aan de klankbordgroep die mee kan denken over bijvoorbeeld natuurlijke 
speelplekken waar kinderen veilig kunnen spelen. 

Bestemmingsplanprocedure 
Om de nieuwe woningen te bouwen moet het bestemmingsplan aangepast worden. In overleg met 
de gemeente Dongen wordt dit voorbereid. Het voorontwerpbestemmingsplan Heuveleind ligt t/m 
17 juni 2021 ter inzage bij de gemeente.   

De deelnemers aan de klankbordgroep waren enthousiast over het plan en stelde vooral vragen over 
parkeren, mogelijke parkeeroverlast en de beplanting in het gebied. Ook werd aandacht gevraagd 
voor kunst in de wijk, nu twee van de drie muurschilderingen aan de Planetenstraat (op de kopgevels 
van de woongebouwen) verdwijnen. 
 



Bekijk hier de presentatie van de stedenbouwkundige 

Bekijk hier de presentatie van de architect 
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