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Aanwezig: Erik Schellekens (LRG), Cees Pelkmans (LRG), Henk 
Gabriëls (PAG), Christel van Neerven (PAG), Janneke van den Hout 
(D66), Piet Verheijen (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij Goirle Riel), 
Karen Molin (PvdA), Pernell Criens (PvdA), Stijn van den Brekel (SP), 
Theo van der Heijden (VVD), Ad van Beurden (VVD), Corné de Rooij 
(CDA), Tess van de Wiel (CDA) 
College: wethouders Schellekens, Immink, Poos en Swaans, 
burgemeester Van Stappershoef 
Ambtelijke bijstand: de heer Beurskens en mevrouw Kluytmans  
Publiek: ca 15 personen 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/15-januari/19:30 
 

1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering.  

 
2. Presentatie  

De heer Beurskens en mw. Kluytmans, beide projectleider locatie en gebiedsontwikkeling, 
geven een presentatie waarbij zij ingaan op de afspraken die zijn gemaakt over het betrekken 
van de gemeenteraad bij woningbouwprojecten. Daarnaast geven zij een actuele stand van 
zaken van de verschillende projecten en gaan zij in op de wijze waarop op dit moment, 
vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet de omgevingsdialoog wordt gevoerd.  
De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag.  

 
3. Vragen 

 
Vragen en opmerkingen: 

Raads- en 
burgerleden 
 

De heer De Rooy vraagt of het nog steeds de intentie is om in het project Hoek 
Kalverstraat-Tilburgseweg ook sociale huur op te nemen. De vraag is of dit daar 
de juiste plek voor is. Hij geeft in overweging om de kaders voor deze hoek nog 
eens goed te bekijken.  
De heer Beurskens geeft aan dat er nog steeds behoefte aan sociale huur is en 
in de komende periode gekeken wordt naar de mogelijkheden voor deze hoek. 
 
De heer Gabriëls constateert dat er nu een voorstel ligt waarmee de raad tijdig 
en beter wordt geïnformeerd, maar wil graag aandacht voor  de informatie die 
inwoners kunnen krijgen. Hij ziet graag dat dit meer informatie is dan 
uiteindelijk een verkoopfolder van een ontwikkelaar.  
De heer Beurskens vertelt dat de gemeente via haar website informatie per 
project geeft. Wat het lastig maakt is dat projecten een lange looptijd kennen 
waardoor er vaak langere tijd niets nieuws te melden is.  
 
De heer Gabriëls vraagt of er ook inzicht is in de woningcategorieën en 
typologieën over een looptijd van 10 tot 15 jaar.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/15-januari/19:30


 

 

De heer Beurskens geeft aan dat dit op dit moment niet inzichtelijk is en dat op 
deze vraag een antwoord moet worden gegeven in het nieuwe woonbeleid / de 
nieuwe Woonvisie.  
 
Mw. Criens vraagt of er in de projecten voldoende rekening is gehouden met de 
ontsluiting en er geen 'Reeshofachtige' files gaan ontstaan.  
Wethouder Poos licht toe dat er met dit aspect rekening is gehouden in de 
verschillende plannen, maar hij op dit moment overweegt om het Verkeers-en 
vervoersplan te actualiseren. Dit zou eigenlijk pas later zijn.  
 
De heer Pelkmans vraagt op Riel Noord al in beeld is voor woningbouw. Ook een 
aantal andere locaties is niet genoemd.  
De heer Beurskens licht toe dat de presentatie zich heeft beperkt tot de plannen 
die er nu zijn en die op basis van de Woonvisie 2015 en de prioriteringsnotitie 
ontwikkeld mogen worden. Of er nieuwe / andere locaties aan het 
woningbouwprogramma worden opgenomen is afhankelijk van de Woonvisie 
en daaraan gekoppeld programma, dan pas is het een project.  
 
De heer De Rooy vraagt hoe de gemeente inwoners duidelijkheid kan geven 
over een project. Ontwikkelaars communiceren of verkopen al vaak zodra er 
een principeakkoord is, wat tot veel onrust leidt.  
De heer Beurskens geeft aan dat de gemeente probeert om hierover duidelijke 
afspraken te maken zodat gemeente en ontwikkelaar met één mond praten. 
Het is niet gepast om bij een principe akkoord 'de bedden al in te tekenen'. De 
gemeente probeert dit te voorkomen, maar kan niets verbieden of afdwingen. 
Het is vooral zaak om de gemeentepagina actueel te houden en zelf zorgvuldig 
te communiceren.  

 
4. Vervolgtraject 

Het vervolgtraject wordt ingezet op basis van de afspraken die het college met de regiegroep 
heeft gemaakt.  
 

5. Afsluiting agendapunt door de voorzitter 
Aanwezigen willen graag de presentatie ontvangen. De projectleiders geven aan dat er wel 
gevoelige informatie in zit, niet alles is geschikt om op de site te plaatsen. De voorzitter stelt 
voor dat de presentatie nog even wordt bekeken en het college deelt wat mogelijk is, maar 
eventuele gevoeligheden niet.  

 
 
 


