
Bereikbaarheid

We willen ondernemers en andere 
belanghebbenden graag blijven 
betrekken bij het nieuwe 
omgevingsplan voor Dombosch. 
Heeft u vragen? Dan komen we 
gewoon naar u toe! Ook kunt u 
een afspraak maken via 

Pop-up kantoor

Eerder hebben we een pop-up 
kantoor geopend bij Alfa 
Accountants aan de Barbeelweg. 
Het pop-up kantoor sluit haar 

Meldt u zich aan voor het 
DomboschPanel?
De plannen voor bedrijventerrein Dombosch worden steeds concreter. 
In 2018 organiseerden we diverse bijeenkomsten over de toekomst van 
Dombosch. Zowel ondernemers als omwonenden dachten met ons mee 
over een visie voor Dombosch.

In 2019 gaan we een stap verder: we starten met de aanpassing van het 
bestemmingsplan Dombosch. Dit wordt een omgevingsplan. Hierin staat 
straks beschreven waar bepaalde regels gelden op het bedrijventerrein 
en waar de regels losgelaten kunnen worden.

We doen dit samen met ondernemers en omwonenden. Daarom zoeken 
wij mensen die willen deelnemen aan het DomboschPanel.

>Lees meer

Conceptvisie 
Dombosch
De conceptvisie Dombosch 
is in janauri 2019 klaar. In 
januari zal deze visie ook ter 
inzage komen te liggen. U 
heeft dan twee weken de tijd 
om te reageren. Wij laten u 
weten wanneer de 
conceptvisie online staat!

Planning 
Dombosch
Om Dombosch werkt! te 
laten slagen, hebben we een 
duidelijke planning gemaakt. 
U vindt deze op onze 
website.

Lees meer

Ga direct naar:
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dombosch@geertruidenberg.nl.
Of neem telefonisch contact met 
Margreet Coort- de Leeuw via het 
algemene nummer van de 
gemeente 14 0162. Want we 
willen dat het nieuwe 
omgevingsplan Dombosch straks 
werkt voor iedereen!

deuren. Op vrijdag 21 december 
kunt u tussen 09.00 en 12.00 
voor de laatste keer hier 
binnenlopen. 

Afmelden nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af.

Gemeente Geertruidenberg

Vrijheidstraat 2

4941 DX Raamsdonksveer

Postbus 10001

4940 GA Raamsdonksveer

Telefoon: 14 0162

Pop-up kantoor Dombosch

Barbeelweg 1, Raamsdonksveer 

(gebouw Alfa Accountants)

Welkom iedere vrijdag

van 09.30 tot 12.00 uur

(zonder afspraak)

Contact/informatie

Afspraak maken:

dombosch@geertruidenberg.nl

www.geertruidenberg.nl/dombosch
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