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Hierbij nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst met een presentatie over duurzaamheid 
en ecologie Bakertand op dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. 

 

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de grenscorrectie van Bakertand in september 
2017 is een door de SP en Pro Actief Goirle ingediende motie (ex art. 35 RvO) overgenomen. Kern van 
deze motie was om de mogelijkheden te onderzoeken voor een ecologische woonwijk in de 
Bakertand. Het college heeft toegezegd in gesprek te gaan met de ontwikkelaar en dit mee te nemen 
in de stedenbouwkundige visie die de raad gaat bespreken en vaststellen.  

Ecologie en het koersdocument 
Momenteel wordt nog gewerkt aan de totstandkoming van een zogenaamd koersdocument, dat wil 
zeggen een document waarin op meerdere thema's (verkeer, stedenbouw, milieu, woonbehoefte, 
duurzaamheid, ecologie) een visie wordt gepresenteerd. Bij de voorbereiding van het voorstel is de 
behoefte ontstaan om het brede thema duurzaamheid en ecologie, nog voordat het koersdocument 
wordt vast gesteld, nader in te kaderen. Ecologie en duurzaamheid zijn vaak containerbegrippen. Je 
kunt daar een scala van activiteiten en maatregelen onder vatten. Welke keuzes maken we hierin? 
De sessie is bedoeld om inzicht te geven in de mogelijkheden.  

Inrichting beeldvormende avond 
Adviseur Sweco is een onafhankelijk adviseur die is betrokken bij dit project. Vanuit een 
onafhankelijke positie verzorgt Sweco deze avond. Zij leggen een breed scala aan mogelijkheden op 
tafel. Begrippen worden toegelicht. Vervolgens zal door een werkvorm worden gekeken wat raads- 
en burgerleden belangrijk vinden. De bijeenkomst is bedoeld om een beeld / gevoel te krijgen - niet 
om besluiten te nemen. Deze bijeenkomst duurt 1, 5 uur. 

Opbrengst 
Tijdens deze avond krijgt u inzicht in begrippen duurzaamheid en ecologie. Daarnaast geeft het 
gesprek ook inzicht in wat u belangrijk vindt dat wordt meegenomen in het koetsdocument.  

Hoe gaat het verder? 
Aan het einde van de avond wordt de aanwezigen gevraagd of er voldoende duidelijkheid is over de 
inhoud van de begrippen en of er nog behoefte is aan aanvullende stappen. Op dit moment wordt 
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gewerkt aan het koersdocument voor de Bakertand dat naar verwachting voor de zomer gereed is. 
Dit koersdocument wordt door de raad vastgesteld (via de gebruikelijke weg met oordeels- en 
besluitvorming). Als naar aanleiding van deze workshop blijkt dat het nodig is om de raad nog meer 
te betrekken bij de totstandkoming van het koersdocument, kan dat worden aangegeven.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de regiegroep 
 
 
Monique van Brederode, 
voorzitter. 


