
Ontwerpbestemmingsplan Dorpensingel Lingewaard 
 

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 

‘Dorpensingel Lingewaard’ ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het voornemen om geen exploitatieplan 

vast te stellen.  

 

Voor welk gebied? 

Dorpensingel (gedeelte gemeente Lingewaard) is gelegen tussen de Woerdsestraat en de Zandsestraat. 

Daarnaast heeft het plan betrekking op het Vossenhol. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt 

verwezen naar de digitale verbeelding die te raadplegen is via www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 

Wat is het plan? 

De Dorpensingel beoogt de realisatie van een weg tussen de N325 en Bemmel. De Dorpensingel ligt op 

grondgebied van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard. Het voorliggende bestemmingsplan heeft 

betrekking op het gedeelte dat is gelegen in de gemeente Lingewaard.  

 
Wat ligt ter inzage? 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpensingel Lingewaard’ ligt vanaf donderdag 6 oktober 2022 gedurende 

zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende 

toelichting en bijlagen. 

 

Waar is dit terug te vinden? 

 Digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.IMRO.1705.252-ON01 of 

via http://www.officielebekendmakingen.nl.  

 Leest u liever een papieren versie? Deze kunt u inzien bij het Klantcontactcentrum (tijdens de 

openingstijden) in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpensingel Lingewaard’ ligt tevens ter inzage bij de informatiebalie in de 

Stadswinkel van de gemeente Nijmegen, Mariënburg 30 te Nijmegen en het Waalsprong informatiecentrum, 

Riet van Alebeekstraat 6 te Lent. Het ontwerpbestemmingsplan voor het gedeelte van de Dorpensingel dat is 

gelegen in de gemeente Nijmegen ‘Landschapszone – 12’ ligt ook op deze locaties ter inzage. 

 

Wilt u reageren? 

Iedereen kan tijdens de terinzagelegging van donderdag 6 oktober 2022 tot en met woensdag 16 november 

2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 

6680 AA Bemmel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het 

Klantcontactcentrum op ons algemene telefoonnummer (026) 32 60 111.  

 

Inloopavond 

Op 18 oktober 2022 kunt u tijdens een inloopavond informatie krijgen over het plan. Deze inloopavond is van 

19.00 tot 20.30 in het gemeentekantoor van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 in Bemmel 


