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30 september 2016 Zienswijzen op ontwerp-
bestemmingsplan kom Dinteloord 

Geachte Raad, 

In de Staatscourant van 25 augustus 2016 is het ontwerp-bestemmingsplan "kom Dinteloord" 
bekendgemaakt. 

Hierbij willen wij een aantal zienswijzen kenbaar maken over dit ontwerp-bestemmingsplan "kom 
Dinteloord". 

1) Locatie Westerstraat 56: in het huidige bestemmingsplan is er een wijzigingsbevoegdheid 
woningbouw op deze locatie van kracht. 
In het voorliggende bestemmingsplan kom Dinteloord is deze wijzigingsbevoegdheid niet vernoemd. 
Wij verzoeken U de bestaande wijzigingsbevoegdheid woningbouw op deze locatie in stand te 
houden. 

2) Locatie Westerstraat 56: verzoeken wij U ook de wijzigingsbevoegdheid detailhandel op deze 
locatie toe te wijzen. Dit omdat deze locatie als zoekgebied is opgegeven in de structuurvisie 2012 
en door U als raad is bevestigd op 22-09-2016 (figuur A). 
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Figuur A (locatie westerstraat 56) 
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3) Locatie Karei Doormanstraat 2-4:verzoeken wij U wijzigingsbevoegdheid woningbouw op deze 
locatie toe te wijzen. Door de gemeente is functie menging gewenst met de woningbouw op 
bestemmingsplan Oostgroeneweg (figuur B). 
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Gemeente Steenbergen 
Sledenbouwkundtg plan Oostgroeneweg - Omteioord 
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Figuur B (stedenbouwkundig plan Gemeente Steenbergen) 
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4) Locatie Karei Doormanstraat 2-4: verzoeken wij U wijzigingsbevoegdheid detailhandel op deze 
locatie toe te wijzen. In de opiniërende vergadering van 6-09-2016 heeft U zich voltallig uitgesproken 
voor de komst van een 2 e supermarkt in Dinteloord. Dit kan een mogelijke detailhandels locatie 
worden indien zou blijken dat er op de locatie Westerstraat toch problemen ontstaan met bv 
verkeersafwikkeling I parkeren of het niet uitplaatsen van de brandweerkazerne. Het is goed om een 
alternatief achter de hand te hebben zodat Dinteloord toch de 2 e supermarkt krijgt. 

Bestemmingsplan 
Oostgroeneweg I 
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Supermarkt l o c a t i e 

Figuur C 

5) Locatie Karei Doormanstraat 2-4: verzoeken wij U het omcirkelde bouwblok A op 
bestemmingsplan Oostgroeneweg (zie figuur D) te laten vervallen. Indien dit bouwblok ten tijde van 
het bezwaar bij de Raad van State uitspraak nr. 201200267/1/R3 op de tekening was aangegeven 
(figuur E), had de Raad van State zondermeer beslist dat dit bouwblok niet mocht worden 
gerealiseerd omdat het binnen de zonering valt. Het bouwblok bevindt zich op ongeveer 10 m 1 van 
ons bedrijfspand. Hierdoor kan het woon-leefklimaat van deze woningen niet worden gegarandeerd 
voor wat betreft geluid en stof, en wordt de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van ons 
bedrijfspand belemmerd en in rechten aangetast. 

Kareldoormanstraat . 2-4 

Figuur D (bouwblok A grenzend tegen bedrijventerrein aan de Kareldoormanstraat) 
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Het in de beslissing onder (I van uitspraak 
nr. 201200267/1/R3 genoemde 
planonderdeel is als volgt weergegeven 

Figuur E (beslissing raad van state) 

Hopende dat U voldoende geïnformeerd bent en vertrouwende dat U ons op de hoogte houdt van de 
verdere procedure, verblijven wij. 

Met vriendelijke groet, 

Gebroeders Huijsmans 
p/a Postbus 95 
4670 AB Dinteloord 

R. Huijsmans 
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