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Gemeente Dongen heeft de ambitie uitgesproken om in 
de nieuwbouwwijk de Beljaart ruimte te geven voor 
TinyHouses. Op een braakliggend stuk grond is ruimte 
voor circa 8 a 10 TinyHouses. Hier wordt ruimte 
gecreëerd voor een innovatief, groen en duurzaam 
stuk wonen in een parkachtige omgeving. 

     Inleiding 

De gemeente Dongen wil dat deze tiny houses een brede 
doelgroep aanspreken, mensen die bewust kiezen om anders 
te willen gaan wonen. Naast het klein wonen, is voor deze 
nieuwe vorm van wonen ook nieuwe collectiviteit, 
duurzaamheid, co-creatie van belang. Een innovatieve 
woonvorm op meerdere fronten! Deze nieuwe woonvorm is 
ook een nieuw visitekaartje voor de gemeente in het algemeen 
en het gebied specifiek. 



3

Wie zijn wij?    

Wij staan voor de vrijheid om je 
eigen woonwens te realiseren. 


Op verschillende plekken in 
Nederland creëren wij ism 
bewoners woonlocaties. Hier laten 
we zien hoe innovatieve, duurzame 
woonvormen in de praktijk tot 
stand komen. 


Huizen:

* duurzame woonvormen die 
compact, flexibel, kant en klaar of 
modulair zijn.  
* gebouwd met natuurlijke 
bouwstoffen of gebruik te maken 
van bestaande materialen. 


Iris	 	 	 	 	 Nick 

Tanea 
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  Plan van aanpak    
Binnen kaders van Tiny 
Beljaart wordt veel ruimte 
gegeven aan het zelf 
vormgeven van je woning:


•Je kan je woning volledig zelf 
ontwerpen en bouwen.

 

•Je kan gebruikmaken van 
bestaande units en deze op 
locatie of in een hal afbouwen

 

•of een kant- en klare woning 
plaatsen, zoals een Tiny 
House.


•We kunnen altijd helpen als je 
minder handig bent om je 
woondroom te realiseren met 
bijv. ons bouwsysteem
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PROCEDURES  
Om de ontwikkeling voorspoedig te kunnen creëren dienen alle betrokken partijen 
flexibel en organisch in het proces te staan. In overleg met de gemeente wordt een 
strategie vastgelegd, waarbij er snel, adequaat en flexibel met (bouw)regelgeving 
omgegaan kan worden. Daarnaast biedt de tijdelijke woonbestemming ruimte in de 
bouwregelgeving, waarbij bouwbesluit ‘tijdelijke bouw’ gehanteerd kan worden en 
voor de zelfbouwers in overleg met gemeente voor bouwbesluit ‘bestaande bouw’ als 
uitgangspunt dient.  
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  Rol Minitopia   

-Minitopia is verantwoordelijk voor 
het terrein van de zel4ouwers.
-Minitopia coördineert het gehele 
proces, van vergunning tot en met 
oplevering en beheer terrein.
-Minitopia is aanspreekpunt en 
contractpartner voor bewoners. 
(S?ch?ng minitopia sluit vervolgens 
overeenkomst met gemeente 
Dongen)
- Minitopia is eindverantwoordelijk voor de 
collec?eve ruimte. Samen met de bewoners 
wordt deze vormgegeven



7

Toetsing criteria 
- Duurzame en bijzondere plannen
-Max 50m2 footprint
-Diversiteit doelgroep
-Collec?viteit
-Tijdelijk bouwbesluit
-Haalbaarheid
-Pioniersmentaliteit
-Bijdrage aan het terrein, landschap en/ of 
ecologie



Planning
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INFORMATIE AVOND 15 juli in de avond

DEADLINE INSCHRIJVEN 1 september  

BEKENDMAKING 
KANDIDATEN LONGLIST

20 september

PITCH AVOND VOOR 
DEFINITIEVE SELECTIE

1 oktober

BEKENDMAKING TINY 
DONGEN BEWONERS

2 oktober

PLANNEN VERZAMELEN 
VOOR VERGUNNING

Oktober en november

OMWONENDEN MEETING November

VERGUNNING INDIENEN 1 december

START TERREIN LICHT 
BOUW EN WOONRIJP 
MAKEN

Half maart 2022

START TERREIN BEWONERS 
TINY DONGEN

Half april 2022
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  VOORBEELD 
INZENDINGEN  

https://www.minitopia.eu/
tiny-beljaart/

https://form.jotform.com/
211182706265048
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Uiteindelijke 
indiening bij 

gemeente



Schets terrein
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Bouw en woonrijp 
maken
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Minitopia:

Parkeerplaatsen half verhard

Gras met bloemzaden en bos plantsoen 
randen

Grondverbetering

Aanleg riool, water en stroom

Paden met padvast

Verlichting

Borden info huizen

Bewoners:

Fundering

Collectieve ruimte, 
Fietsstalling en berging

Huis

Koppeling vanuit het huis 
naar riool, stroom en water

Internet




Kosten 
om rekening mee te 

houden
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Huurprijs 
De kale huurprijs van de grond is € 300,- vrijgesteld van BTW 
per maand.


Huur grond is exclusief reguliere kosten als water, stroom en 
gemeentelijke belastingen. Deze verrekening zal straks 
verlopen via de bewonersvereniging waarin je komt. 


- Bouwkundig tekenwerk tbv vergunning (vast 
format) € 500

- Bouwbesluit toets: tijdelijk € 1000 

- Constructieve berekeningen: start ongeveer bij € 
1000



14

Stichting Minitopia 
www.minitopia.eu 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