
 
 
Van:    Stichting HONK 
Betreft:  Omgevingsdialoog Ontmoeten & Sport in ONK 21 februari 2022 
Datum:  11-02-2022 
 
 
Beste inwoners Overlangel, Neerloon en Keent, 
 
Stichting HONK heeft in samenwerking met lokale verenigingen en Gemeente Oss plannen 
gemaakt voor het realiseren van het nieuwe ontmoetingspunt op het terrein van korfbal-
vereniging TOG aan de Kromstraat te Overlangel. Om dit te kunnen realiseren is het nodig 
om het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Wij hebben de plannen onlangs besproken 
met de gebruikersraad van st. HONK, de besturen van TOG en voetbalclub OKSV en de 
omwonenden. Wij vinden het echter belangrijk om alle inwoners van ONK te informeren en 
met u hierover van gedachten wisselen. 
 
Hiervoor organiseren wij een informatiebijeenkomst op 21 februari in het Paviljoen.  Hierbij 
lichten wij de plannen toe en is er ruimte voor vragen. Uw opmerkingen, aandachtspunten 
en suggesties nemen wij mee in de verdere voorbereiding van dit mooie project. 
 
De plannen zijn in te zien op de website van stichting HONK. De juiste pagina is direct te 
bereiken via https://www.stichtinghonk.nl/bestemmingsplan.html 
Op deze pagina ziet u: 

- Planning: aanvraag en afhandeling van de wijzigingsaanvraag bestemmingsplan 
- Situatietekening: Indeling terrein met sportvelden, hoofdingang en parkeerplaats, 

kleedruimtes TOG en OKSV en de ontmoetingsruimte. 
- Plattegrond: gebouw met uitbreiding Kleedruimtes en Ontmoetingsruimte 
- Impressies: Digitale foto-impressies van terrein en gebouw 
- Verslag omgevingsdialoog:  hier kunt u het verslag van de gebruikersraad  inzien. Het 

verslag van de gesprekken met omwonenden wordt toegevoegd zodra de gesprekken 
zijn afgerond. Beide verslagen zijn geanonimiseerd. 

 
Kunt u niet aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst en hebt u toch vragen of 
aandachtspunten laat dit ons dan weten via het aanmeld/reactieformulier op de pagina. 

 
Gezien de Corona-maatregelen willen wij u verzoeken om u aan te melden voor de 
informatiebijeenkomst in ’t Paviljoen op 21 februari om 19.30 uur.  
Ook dit is mogelijk via het genoemde aanmeld / reactieformulier op dezelfde pagina. 
 
Wij horen graag wat u er van vindt, 
 
 
Namens bestuur st. HONK, 
 
Henk Swinkels 
0651641307 

https://www.stichtinghonk.nl/bestemmingsplan.html

