Bewonersbrief inwoners Dorst
In deze bewonersbrief aan de inwoners van Dorst:
· Uitnodiging voor bijwonen van de online raadinformatieavond
van 6 mei om 19.30 uur
· Hoe gaat de gemeente om met omgevingsdialogen in tijden
van het Corona virus
Oosterhout, 23 april 2020

Raadinformatieavond 6 mei 2020: DorstOost & Steenovensebaan 28
Het schetsontwerp voor de woningbouw in Dorst-Oost en aan de Steenovensebaan 28
is klaar. Ruimte voor Ruimte (ontwikkelaar) heeft dit ontwerp aangeboden aan het
college van Burgemeester en Wethouders. Het college presenteert deze
schetsontwerpen aan de gemeenteraad op 6 mei 2020. Het plan bestaat uit 5 ruimtevoor-ruimte-kavels aan de Steenovensebaan 28 en ruim 150 woningen in Dorst-Oost.
De tekeningen staan vanaf 7 mei 2020 op www.oosterhout.nl.
In het voorjaar van 2019 hebben Ruimte voor Ruimte, de provincie Noord-Brabant,
Thuisvester en het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven dat de
varkenshouderij LAVI wordt gesaneerd. In ruil daarvoor komen er 5 nieuwe woningen op de
plek van de varkenshouderij aan de Steenovensebaan 28 en ruim 150 woningen in DorstOost. Het schetsontwerp dat nu gepresenteerd wordt door Ruimte voor Ruimte is het
resultaat van een flinke puzzel. Er waren veel onderzoeken nodig om tot een haalbaar plan te
komen, waaronder het onderzoek naar trillingen en geluid door het spoor en de
verkeersafwikkeling.
Raadsinformatieavond online bijwonen
Op 6 mei 2020 om 19.30 uur zal Ruimte voor Ruimte de schetsontwerpen presenteren aan
de gemeenteraad. Deze bijeenkomst is live te volgen via de website van de gemeenteraad
www.raad.oosterhout.nl. Op de startpagina klikt u op ‘Uitzendingen’ en kunt u de
raadinformatieavond online bijwonen welke wordt getoond onder het thema ‘Live
vergaderingen’’. Tijdens deze bijeenkomst kunnen uitsluitend de raadsleden vragen stellen
aan de ontwikkelaar over de verschillende facetten van de schetsontwerpen.
Omgevingsdialoog in tijden van het Coronavirus
Normaliter wordt zo kort mogelijk na een raadsinformatieavond de omgevingsdialoog
ingepland. Echter in tijden van het Corona virus en de maatregelen van het RIVM, die ieder
dient na te leven, is het organiseren van een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Mede hierdoor
zullen we de omgevingsdialoog niet fysiek maar digitaal organiseren zodat u toch op korte
termijn geïnformeerd wordt en de kans heeft vragen te stellen en uw mening over de plannen
te geven. Naast een digitale bijeenkomst wordt ook informatie per post toegestuurd met
hierbij een reactieformulier. In deze brief komt ook verdere informatie te staan over de vorm
van de digitale omgevingsdialoog.
De gemeente streeft er naar voor de raadinformatieavond van 6 mei 2020 de exacte datum
van de omgevingsdialoog gepland te hebben. Momenteel wordt er gewerkt aan het concreet
maken van de techniek achter de digitale omgevingsdialoog. Doelstelling is om zo spoedig
mogelijk na de raadsinformatie avond de digitale omgevingsdialoog te organiseren.
Meer informatie…
Voor meer informatie kunt u terecht bij M. Brouwers van de gemeente Oosterhout via
m.brouwers@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

