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1.   DE OPGAVE WONEN IN ALGEMENE ZIN

1.1  NATIONALE OMGEVINGSVISIE
Het Rijk stelt in de Nationale omgevingsvisie (NOVI) onder andere dat Nederland in de toekomst een 
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving moet bieden. Het Rijk zet in op een integrale verstedelijkings-
strategie. De uitwerking daarvan gebeurt samen met de decentrale overheden. Dat staat in het programma 
verstedelijking en wonen. De eerste stap naar het Stedelijk Netwerk NL is het maken van regionale  
verstedelijkingsstrategieën.  

1.2  STEDELIJKE REGIO BREDA-TILBURG / REGIO HART VAN BRABANT
Regio Hart van Brabant wil samen met regio De Baronie (stedelijke regio Breda-Tilburg) bijdragen aan 
de NOVI. Daarvoor wil de regio bouwopgaven combineren met werkgelegenheid, verduurzaming en de 
ontwikkeling van de kwaliteit van onze leefomgeving en aandacht voor kwetsbare groepen. Het groen en 
water daarin dragen bij aan de kwaliteit van leven en aan een gezonde ontwikkeling van onze inwoners. 
We willen dat het aanbod van aantallen en typen woningen en woonomgeving aansluit bij de vraag. De 
regio ziet daarbij mogelijkheden om complementair te zijn aan andere gebieden in Nederland.  
Denk hierbij onder andere aan de keuzemogelijkheid voor wonen in stedelijke centra of wonen in  
aantrekkelijke dorpen in het groen nabij de stedelijke centra, zoals Goirle en Riel, met volop aanbod van 
werk en voorzieningen.

De centrale ambitie in het regionale woningmarktbeleid is het terugdringen van de druk op de woning-
markt. Dit door een versnelling van de woningbouwproductie en verbetering van de doorstroming. In de 
regio vindt hierover afstemming plaats en worden afspraken gemaakt vanuit “Perspectief op wonen en 
woningbouw”. De laatste bevolkingsprognose laat zien dat de regio toegroeit naar 437.600 inwoners in 
2030 en naar 458.700 inwoners in 2040. De groei in de periode 2030-2040 komt daarbij voor een groot 
deel voor rekening van de steden Tilburg en Waalwijk.  
Ook de grootschalige huisvesting door logiesvoorzieningen van arbeidsmigranten betrekken we bij de 
woningbouwopgave. Dit vraagt wel om specifieke maatregelen. Ook hierbij volgen we een regionale aan-
pak. We zien overigens dat steeds meer arbeidsmigranten zich permanent in Nederland en onze regio 
vestigen.

Voldoende beschikbare en betaalbare woningen zijn dringend nodig om in de behoeften te voorzien. Dit 
vraagt om een versnelling van de woningbouwproductie. Een extra opgave ligt op het gebied van betaal-
baarheid en sociale huur. In een regio waarin duurzame groei en inclusiviteit centraal staan, moet ook 
daarvoor voldoende plek zijn. 

Het is belangrijk dat iedereen prettig kan wonen. Prettig wonen betekent dat er genoeg woningen  
zijn voor elke portemonnee en elke levensfase. Woningen die qua grootte, prijs, locatie en omgeving 
aansluiten bij de woonwensen.

Ook het creëren van voldoende aanbod voor starters op de woningmarkt is noodzakelijk. De kwalitatieve 
opgave ligt in het creëren van meer doorstroming. Dit door het toevoegen van de juiste woningen (ook 
belangrijk voor starters) én het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Om de doorstroming 
te verbeteren wordt ingezet op een geschikt aanbod voor ouderen. Dit stimuleert de doorstroming, 
waardoor starters meer kans maken. Aanvullend is extra aanbod van betaalbare woningen voor starters 
gewenst. En specifieke aandacht voor ouderen en andere doelgroepen, zoals beschermd wonen.



1.3  POSITIE VAN GOIRLE IN DE REGIO
Goirle kiest er in de Omgevingsvisie voor om met name bij te dragen aan de regionale opgaven op het 
gebied van woningbouw, energie, klimaatadaptatie, natuur en recreatie. Daarbij richten we ons op sociale, 
gezondheid- en/of zorggerelateerde regionale opgaven. Dit uiteraard binnen onze centrale waarden. 
Goirle en Riel zijn en blijven doenerige dorpen, waar het goed toeven is, gelegen binnen een prachtig 
landschap van de toekomst. Voor het faciliteren van de regionale vraag naar additionele grootschalige 
nieuwe bedrijventerreinen zien we vooralsnog geen ruimte binnen de gemeente.

In de omgevingsvisie staat dat Goirle zich in de regio voornamelijk kenmerkt als een aantrekkelijke 
dorpse woongemeente met waardevolle natuur en landschappen. De positie van de gemeente is  
bijzonder. Goirle en Riel kennen een echt dorps karakter terwijl Tilburg met haar stedelijke  
voorzieningen binnen handbereik ligt. Daarnaast zijn de (cultuurhistorische) landschappen en  
natuurgebieden van waarde als groen, recreatief uitloopgebied in het regionale stedelijke netwerk. 

De hoeveelheid en groei van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid zijn een belangrijke kracht 
van de regio Hart van Brabant. De regio profileert zich op de moderne, kennisgerichte maakindustrie en 
logistiek (‘’makes en moves’’). Daarmee zet de regio in op de functie als ‘schakel’ in het stedelijk netwerk 
van Nederland. Dit betekent ook dat er een verstedelijkingsopgave ligt om de bijbehorende ruimteclaims, 
zowel voor woningbouw, energie en bedrijvigheid, op te vangen. 

Ook de gemeente Goirle komt dan in beeld. De bovengemiddelde kwaliteit van leven in onze gemeente 
biedt een onderscheidende kwaliteit. In het bijzonder voor ouderen. Onze omgeving is al gezond en we 
zijn een sociale en zorgzame gemeente. Dit is een onderscheidende kwaliteit waar we ook op willen 
voortbouwen. In de context van decentraliseringen in de zorg en toenemende vergrijzing liggen hier  
grote (regionale) opgaven en dus kansen. Voor deze sociale, gezondheid en zorg gerelateerde opgaven 
gaan wij ook een regionale rol vervullen, in economische, sociale en ruimtelijke zin. 
  



2.   HOE ZIET DEZE OPGAVE ERUIT IN GOIRLE?

2.1  OMGEVINGSVISIE 
Op dit moment zijn de Bakertand en de Zuidrand in ontwikkeling, naast diverse binnenstedelijke locaties. 
Bij de woningbouwopgave zetten we in eerste instantie in op de mogelijkheden van inbreiding en her-
structurering, alvorens uit te breiden. Op langere termijn is dat mogelijk onvoldoende voor de regionale 
verstedelijkingsbehoefte. Daarom denken we nu al na over mogelijke uitbreidingslocaties. 

Hieronder hebben we een aantal locaties opgesomd waar we eventueel verstedelijking kunnen  
overwegen. Hierbij hebben we ook het Riels Kwadrant opgenomen als schuifruimte voor sport-
voorzieningen. Vanwege de laaggelegen ligging nabij het beekdal is dit minder geschikt voor woning-
bouw. De verplaatsing van sportvoorzieningen kan echter wel binnenstedelijke ontwikkelingsruimte 
creëren. 

Belangrijkste opgaven/doelen: 
• Zorgen voor kwaliteit van ontwikkelingen. Zorgen voor ontwikkelingen die bijdragen aan het behoud 

van de functionele structuur en leefbaarheid. Niet voorbij gaan aan het ‘dorps karakter’ van onze 
gemeente. Zorgen voor het behoud en versterking van de groenstructuur bij ontwikkelingen.  
We zetten, naast een goede landschappelijke inpassing, nadrukkelijk in op natuur inclusieve  
ontwikkelingen, zoals bouwen. 

• Reserveringen binnenstedelijke locaties. We gebruiken de ladder voor duurzame verstedelijking. 
Dat betekent dat we uitgaan van de (regionale) behoefte en in eerste instantie inzetten op binnen-
stedelijke woningbouwlocaties.  

• Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn. Ruimtelijke reserveringen voor mogelijke  
uitbreidingslocaties op lange termijn:  
 - Riels Kwadrant (schuifruimte sport) 
 - Spaanse Hoek (woningbouw)  
 - Riel-Noord (woningbouw)  
 - Riel-Zuid (woningbouw)  
 - Tijvoort-Zuid (bedrijvigheid) 

De keuze om deze gebieden te ontwikkelen hangt af van de (regionale) woningbouwbehoefte.  
Meer informatie over de woningbouwbehoefte in Brabant staat op deze website.

2.2 EEN GROENE, GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING 
We zetten in op groene, gezonde en toekomstbestendige wijken voor jong en oud. We zorgen voor goed 
samengestelde woningvoorraad, zowel in aantal als type woningen. Hiervoor maken we optimaal gebruik 
van de bestaande woningvoorraad, in combinatie met gerichte nieuwbouw. Bij nieuwbouw willen we 
aandacht voor natuur inclusief bouwen. Zowel in de buitenruimte als in de gebouwen. 

Daarnaast gaan we aan de slag met de verduurzaming van de woningvoorraad. Zodat wordt bijgedragen 
aan de doelstelling om een klimaatneutrale gemeente te zijn in 2050. Naast duurzame woningen, is 
een aantrekkelijke en klimaatbestendige woonomgeving ook van wezenlijk belang voor een toekomst-
bestendige woonwijk. Ook zorgen we voor voldoende voorzieningen die goed bereikbaar en toegankelijk 
zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen, parken, gezondheidsvoorzieningen en dagelijkse boodschappen. 



Voor bereikbare voorzieningen is een acceptabele doorstroming voor alle mobiliteitsvormen en het  
zorgdragen voor de verkeersveiligheid belangrijk. In ons beleid zetten we specifiek in op ruimte voor 
duurzame mobiliteit. De fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte, maatschappelijke en  
commerciële voorzieningen en het openbaar vervoer voor al onze inwoners is belangrijk. We streven 
naar een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en toegankelijk is. 

We willen zowel in het fysieke als sociale domein de juiste randvoorwaarden creëren voor de
jeugd om gezond en veilig op te groeien en voor volwassenen om gezond ouder te worden, zowel
fysiek als mentaal. Een groene, gezonde en veilige leefomgeving kan hieraan bijdragen. De leefomgeving 
moet dan wel zodanig zijn ingericht dat ook echt iedereen mee kan doen, dus ook de kwetsbare  
inwoners. Zo zorgen we voor een inclusieve samenleving. Een versterkte koppeling tussen het sociale 
en fysieke domein, zorgt voor een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. We richten de 
openbare ruimte in op de mogelijkheid tot ontmoeten en spelen/bewegen om te zorgen voor een aan-
trekkelijke woonomgeving met voldoende fiets- en wandelroutes. Daarnaast zorgen we voor voldoende 
sportfaciliteiten. 

Belangrijkste opgaven/doelen: 
• Voldoende geschikte woningen. We zorgen voor geschikte huisvesting voor doelgroepen die het 

meeste in de knel zitten. Passend bij de schaal van onze kernen, huisvesten we bovendien specifieke 
doelgroepen. Hiervoor werken we ook aan een woon-zorg analyse.  Dit doen we in overleg met 
Leystromen en de regio. Het gaat hierbij ook nadrukkelijk om samen met eigenaren en inwoners  
woningen levensloopbestendig te maken. Daarmee bedoelen we dat deze ook geschikt zijn voor 
minder mobiele ouderen. 

• Verduurzaming bestaande woningen. Gezamenlijk met eigenaren en/of inwoners inzetten op  
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. We werken toe naar alternatieve warmtebronnen 
voor woningen. Daarnaast stimuleren we inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen, 
bijvoorbeeld door de isolatie van de woning te verbeteren, en kleinschalig zelf energie op te wekken, 
bijvoorbeeld door zonnepanelen op het dak te plaatsen. 

• Inzicht in hitte. Voor 2021 – 2023 zal de focus liggen op het verder in beeld brengen waar hitte-
bestrijding het meest nodig is en wat er mogelijk is om deze plekken leefbaarder te maken. 

• Vergroenen van wijken. We creëren een sterke groenblauw structuur in de woonwijken. We zetten 
in op vergroening van het verhard oppervlak, zowel horizontaal (bomen, heggen, gras) als verticaal 
(groene gevels). Ecologisch beheer is hierbij een belangrijk uitgangspunt om ook de biodiversiteit in 
de dorpskernen te verhogen. Met groen gaan we hitte tegen en kunnen we het regenwater beter 
vasthouden en bergen. Bovendien draagt het bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Ook 
inwoners proberen we bewust te maken van de positieve effecten van meer groen. Zij kunnen  
namelijk ook een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door stenen uit de tuinen te halen, overtollig  
neerslag in regentonnen op te slaan of door groene daken en gevels aan te leggen.  

• Bereikbare voorzieningen. Omdat het belangrijk is dat voorzieningen in de buurt aanwezig zijn, 
zetten we in op het behoud van de huidige voorzieningenstructuur in Goirle en Riel. Wijkpunten 
vervullen hierbij belangrijke loketfunctie.

2.3 Woonvisie 2019
De Woonvisie is vastgesteld in 2019 en gebaseerd op het Regionaal Woningbehoefteonderzoek dat in 
2018 is uitgevoerd. Het merendeel van de activiteiten is inmiddels uitgevoerd. De woningmarkt verandert 
continu. Deze veranderingen hangen samen met tal van andere ontwikkelingen zoals de hypotheekmarkt, 
arbeidsmarkt, ontwikkelingen in zorg enzovoort. Dit betekent dat we het woonbeleid moeten actuali-
seren. In relatie tot de omgevingsvisie wordt dit dan een programma wonen. In de afgelopen jaren is 
het goed gebruik om daarom elke vier jaar nieuw onderzoek te doen naar de woonbehoefte waarna de 
(nieuwe) gemeenteraad het Woonbeleid actualiseert op basis van actuele inzichten. 



3.   ACTUELE DOSSIERS DIE HOREN BIJ DE OPGAVE

Voor de invulling van de opgaven en doelen en de actualisatie van het woonbeleid is inzicht in de situatie 
noodzakelijk. Hiervoor lopen de volgende onderzoeken. 

3.1  WONINGBEHOEFTEONDERZOEK 2022
De gemeente van regio Hart van Brabant hebben afgesproken om in 2022, net als in 2018, gezamenlijk een 
woningbehoefteonderzoek uit te voeren. Het gezamenlijk uitvoeren hiervan is goedkoper dan wanneer 
elke gemeente een eigen onderzoek laat uitvoeren. En het is vooral waardevol om de lokale en regionale 
inzichten naast elkaar te hebben. Dat maakt afstemming mogelijk.  
Het onderzoek start nadat de resultaten van het landelijke WOON bekend zijn (maart 2022). 

3.2 WOONZORGANALYSE
Het maken van een woonzorgvisie is een activiteit uit de Woonvisie 2019 die nog niet is uitgevoerd. Dat 
komt doordat we wachtten op de vaststelling van de Visie Sociaal Domein door de gemeenteraad. En 
vooral omdat we onvoldoende inzicht hadden in de behoefte. Om dit inzicht te krijgen, startte vorige  
zomer een regionale woon-zorg analyse. Deze analyse geeft regionaal en lokaal inzicht in de omvang én 
de behoefte van de verschillende doelgroepen met een zorgvraag. Daarbij kijken we naar hoeveel  
woningen nodig zijn, welke woonvormen en welke voorzieningen. 

Vooruitlopend op de uitkomsten van deze onderzoeken is een aantal concrete opgaven duidelijk. De 
woningmarkt staat onder druk en is aan veel veranderingen onderhevig. Het woonbehoefte onderzoek 
geeft inzicht in de opgaven waar we in het woonbeleid voor staan en welke thema’s het meeste prioriteit 
en / of aandacht moeten krijgen. 



Gelet op de ontwikkelingen verdienen de volgende onderwerpen in elk geval aandacht op de korte en 
middellange termijn: 

3.3  WONEN EN ZORG
De ontwikkelingen in het sociaal domein en de vergaande vergrijzing zorgen ervoor dat steeds meer inwoners 
die zelfstandig wonen een zorgvraag hebben. Dit vergt naast de inspanningen in het sociaal domein, ook acties 
in het fysiek domein. Grote delen van de woningvoorraad zijn niet geschikt voor het verlenen van zorg. Er is 
behoefte aan woonvormen voor specifieke doelgroepen die in meer of mindere mate zelfstandig wonen.  
Daarnaast zijn voorzieningen in de woonomgeving een randvoorwaarde voor zelfstandig wonen en zelf-
redzaamheid. Tot slot moet de gemeente aandacht hebben voor begeleid en beschermd wonen, bijzondere 
doelgroepen en ouderen. En de kenmerken van de geschikte woonvormen voor deze doelgroepen. 

 3.4 VERSNELLING OPGAVE SOCIALE HUUR / FLEXWONEN
Een groeiende groep woningzoekenden is aangewezen op sociale huur of flexwonen. Door schaarste neemt de 
concurrentie tussen deze aandachtsgroepen toe. In de regio is dat duidelijk zichtbaar bij de opgave vanuit het 
project Weer Thuis én bij de urgentie die speelt bij de huisvesting van statushouders. Zo leidt het tekort aan 
regionale woningen voor de uitstroom uit voorzieningen tot hoge maatschappelijke kosten voor de  
centrumgemeenten. De beperkt beschikbare huisvesting voor de statushouders maakt dat de AZC’s overvol zijn. 
Meer ruimte voor deze doelgroepen zorgt automatisch voor minder woningen voor andere aandachtsgroepen 
en reguliere woningzoekenden. Het is dus nodig dat er snel meer betaalbare huurwoningen komen. Dat kan 
bijvoorbeeld door meer geschikte locaties aan te wijzen waar (tijdelijke) gemengde woonvormen toegevoegd 
kunnen worden. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet om het toevoegen van nieuwe woningbouwlocaties/woon-
gebieden. Op grond van de woningbouwprognoses en de bestaande én potentiele woningbouwlocaties kan op 
lange termijn worden voorzien in de woonbehoefte. Het gaat er vooral om dat we versnellen om de druk op de 
woningmarkt op korte termijn te verlichten. 

3.5 VERDUURZAMEN VAN DE BESTAANDE WONINGVOORRAAD
Op dit moment al wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Dit komt voort 
uit het duurzaamheidsbeleid. Eén van de ambities is de warmtetransitie waarbij woningen van het gas af  
moeten. Dat is duurzamer. Maar door de stijgende energiekosten, wordt wonen ook duurder. Dus ook om  
wonen betaalbaar te houden, is verduurzaming noodzakelijk. 

In het dossier wonen kunnen ook onverwachte vraagstukken optreden, die een opgave kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan de huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders. Soms kunnen we dat niet 
voorzien, bijvoorbeeld als gevolg van een oorlog als in de Oekraïne. Soms kunnen we daarop inspelen. Bijvoor-
beeld als het gaat om arbeidsmigranten. Daarvoor hebben we recent een beoordelingskader voor tijdelijke 
huisvesting gemaakt. In 2022 moet dit nog een vervolg krijgen met de aanpassing van de beleidsregel voor 
kamerverhuur.



4.   REALISATIE VAN DE OPGAVE: MENSEN EN MIDDELEN

4.1  WOONOPGAVEN
Als de gemeente de ambities voor leefbare wijken uit de Woonvisie en de Omgevingsvisie wil uitvoeren, 
dan is een forse (extra) investering nodig in mensen en middelen. Niet alleen waar het gaat om vergroenen 
en bereikbaarheid, maar ook vanuit zorg en voorzieningen. 

4.2 NIEUWBOUW 
De woningbouwopgave hangt grotendeels samen met de positionering van Goirle in de regio. Mensen 
en middelen zijn hieraan gekoppeld. Als we alleen uitgaan van de lokale behoefte, is het woningbouw-
programma substantieel kleiner. Tegelijkertijd verdient de bouw van woningen zichzelf terug dus. Een 
aandachtspunt daarbij is dat er voldoende capaciteit aanwezig moet zijn om tot ontwikkeling te komen. 
Niet alleen op het gebied van stedenbouw en woonbeleid, maar ook voor mobiliteit, water en  
duurzaamheid. Voor de daadwerkelijke realisatie zal daarnaast capaciteitsuitbreiding noodzakelijk zijn 
voor openbare ruimte en vergunningen. 

De keuze in wát er voor wíe wordt gebouwd, kan van invloed zijn op de mensen en middelen van de 
gemeenten. Dit heeft namelijk een relatie met inzet en kosten in het sociaal domein. 

Ook de keuze voor het voeren van actieve of passieve grondpolitiek is in financieel opzicht van invloed. 
Door gronden te verwerven maken we actief grondbeleid mogelijk en hebben we een maximale sturing 
in locatieontwikkelingen. Dit kan positief zijn voor een gebied waar meerdere gemeentelijke opgaven een 
plaats kunnen krijgen. Maar strategische grondverwerving betekent ook dat de gemeente meer  
(financiële) risico’s loopt. 
We kunnen ook kiezen voor een faciliterend of passief grondbeleid. Dan beperken we ons tot een regie-
functie. De exploitatie en de verkoop van de bouwkavels laten we daarbij over aan een particuliere partij.  
We lopen dan zelf minder (financiële) risico’s. De praktijk wijst wel uit dat het dan wel moeilijker is om te 
sturen op de minder rendabele woningbouwontwikkelingen. Concreet betekent dit mogelijk minder kans 
voor de sociale en goedkope sector en op CPO-ontwikkelingen.

4.3 SAMENWERKEN MOET
Het maken van een Regionale Omgevingsagenda met daarin de afspraken en afstemming over wonen 
en woningbouw is een verplichting uit de provinciale omgevingsverordening en de NOVI. De grote en 
complexe opgaven die voor ons liggen kunnen daarnaast onmogelijk door één enkele gemeente worden 
ingevuld. Samenwerking is dus noodzakelijke. Naast samenwerking met andere overheden, is voor de 
daadwerkelijke uitvoering van het woonbeleid samenwerking met corporaties, ontwikkelende partijen en 
grondeigenaren essentieel.



5.   BIJLAGE OVERZICHT WONINGBOUWPROJECTEN

5.1 BOSCHKENS
Momenteel wordt alleen voor het project Boschkens een eigen grondexploitatie (actief grondbeleid) 
gevoerd. Fase 1 tot en met 3, fase 4A, fase 5A tot en met 5D en fase 6 van Boschkens zijn gereed. Alleen 
nog de volgende fasen zijn in ontwikkeling:

• Boschkens fase 4C (22 woningen) wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar. Het bestemmingsplan  
hiervan is onherroepelijk en naar verwachting start medio 2022 de verkoop van de woningen. Tussen 
de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend. 

• Boschkens fase 5 E (41 woningen) is inmiddels woonrijp gemaakt, momenteel wordt de laatste werk-
zaamheden verricht voor de groenaanleg. Dit moet in voorjaar 2022 helemaal afgerond zijn. 

• Voor fase 7 van Boschkens (voormalige locatie De Bocht) is men bezig met een afwegingsnotitie voor 
diverse verkavelingsopzetten. Zodra deze gereed is zal dit worden voorgelegd aan het college en de 
raad.

Elk jaar wordt in het voorjaar een herziening gedaan van de grondexploitatie.

5.2 ZUIDRAND
Voor de locatie Van Besouw is het eerste bestemmingsplan vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt 
de ontwikkeling van ongeveer 155 woningen mogelijk gemaakt, het bestemmingsplan voor fase 2 is in 
procedure gebracht, in dit bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van ongeveer 40 woningen mogelijk 
gemaakt. Voor fase 1 zijn bijna alle woningen verkocht. Er lopen nog bezwarenprocedures tegen de  
verleende vergunningen, dus de vergunningen zijn nog niet onherroepelijk. De bouw is al wel in volle 
gang. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend.
Voor de locatie Van Puijenbroek wordt het bestemmingsplan op 8 maart vastgesteld, hierin wordt de 
ontwikkeling van ongeveer 190 woningen mogelijk gemaakt. Daarna zal de vergunningaanvraag meteen 
worden ingediend. De natuurontwikkeling ten zuiden van het terrein is inmiddels helemaal afgerond. 
Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend.

5.3 HOEK TILBURGSEWEG/KALVERSTRAAT
De ontwikkelaar heeft op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden een 
bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels besproken met de omgeving en het 
voorontwerpbestemmingsplan is vervolgens ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan worden 19 dure 
koopappartementen, 9 middeldure koopappartementen en één of meerdere commerciële ruimtes op de 
begane grond mogelijk gemaakt. Tussen de ontwikkelaar en de gemeente wordt een anterieure  
overeenkomst opgesteld.

5.4  LEIJOEVER
Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het plan met veertien woningen. De RvS  
vernietigt het besluit van de raad van 2 februari 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan  
“Leijoever”; De ontwikkelaar is nog in beraad op welke wijze deze het plan wil invullen. Tussen de  
gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend.

5.5 BAKERTAND
De ontwikkelaar heeft het stedenbouwkundig plan inmiddels uitgewerkt. Zij zijn ook bezig met de  
omgevingsdialoog om dit plan (ong. 700 woningen) met de omgeving te communiceren.
Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure opgestart met de intentie om deze medio 2022 door de raad 
vast te laten stellen. Tussen de gemeente en de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst getekend.




