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Opgemaakt door Hanneke van Lieshout 

Aanwezig 
 

Aanwezig: Monique van Brederode (voorzitter), Erik Schellekens, 
Mark Verhoeven, Cees Pelkmans (LRG), Henk Gabriëls (PAG), Christel 
van Neerven, Mark van Oosterwijk (PAG), Janneke van den Hout 
(D66), Piet Verheijen, Michael Meijers (D66), Arno de Laat, Servie 
Beekmans (Arbeiderspartij Goirle Riel), Pernell Criens, Karin  Molin 
(PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Stijn van den Brekel, Jan van den 
Brekel (SP), Theo van der Heijden (VVD), Corné de Rooij (CDA), 
Jacques Sperber, Tess van de Wiel (CDA) 
College: wethouders Schellekens, Immink, Poos en Swaans.  
Ambtelijke bijstand:  
Publiek: 10 personen 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/26-februari/19:30 
 

Opening door de voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering.  
Voorafgaand aan de presentatie neemt projectleiders Alieke Blom even kort mee in de 
afspraken die tussen gemeente Goirle en Tilburg zijn gemaakt in het kader van de 
grenscorrectie. (Zie bijgevoegde presentatie) 
 
Presentatie duurzaamheid en ecologie Bakertand door Adviseur Sweco 
(Zie bijgevoegde presentatie)  

   
Vragen en opmerkingen: 

Michael 
Meijers 

Welke risico's worden er gezien ten aanzien van de verplaatsing Primagaz? Is er 
risico dat het niet gaan lukken en wat zijn dan de consequenties:  
Projectleider: geeft aan dat de gesprekken positief zijn en het grootste risico zit 
in de bestemmingsplanprocedure voor een nieuwe locatie.  

Corné de Rooy Vraag ging over het gasstation en de woningbouw die daar nog zou komen. Is 
hier over nagedacht?  
Projectleider: gaat niet één op één op de zelfde locatie, maar zijn natuurlijk 
samen met Sweco de geluidsbelasting in beeld aan het brengen om een goed 
woon-en leefklimaat te garanderen;  

Henk Gabriels Vraagt of er ook nagedacht wordt over fijnstof.  
Projectleider: Dit is onderdeel van overleg en onderzoek. Een denkrichting is 
beplanting om dit tegen te gaan. Op dit moment zijn er nog geen keuzes 
gemaakt of voorstellen gedaan. Het is nog te vroeg om er meer over te vertellen 

Arno de Laat Komt in de vrijblijvende strook de bosbeplanting. Arbeiderspartij is voorstander 
van tiny houses, zouden die hier kunnen?  
Projectleider: Wat voor huizen wordt intensief afgestemd met gemeente Goirle. 
Beleidsadviseurs van gemeente Tilburg zijn hier niet bij betrokken. De 
noordelijke zone die genoemd wordt zal een groene inrichting krijgen;  

Hendrik 
Dejonckheere 

Is het voorstelbaar dat de woningen flexibele gebouwd kunnen worden in een 
flexibel plan ergens tussen 300 en 400 huizen;  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/26-februari/19:30
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/26-februari/19:30/Introductie-duurzaamheidsworkshop-bakertand-gemaakte-afspraken-Bakertand-BV-26-2.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/26-februari/19:30/Presentatie-Sweco-Bakertand-duurzaam-26-februari-2019.pdf


 

 

Projectleider: Het is de opzet om een flexibel plan te maken.  

 
Vragen over het gasstation kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen door Bakertand 
beantwoord worden.  
Voorzitter geeft aan dat eventueel altijd nog gekozen kan worden om een andere bijeenkomst te 
beleggen; 
 
De verschillende groepen geven aan wat zij belangrijke elementen voor duurzaamheid en ecologie in 
de nieuwe wijk vinden 
Woordvoerder groep 1:  

 Eigenaarschap van toekomstige bewoners is belangrijk, dat je vooraf weet wat voor wijk het is 
en wat er van bewoners wordt verwacht; 

 Restwarmtegebruik van de snelweg; 

 Toepassing van gerecycled materiaal; 

 Combinatie van biodiversiteit en (biologische) moestuin; 

 Herbruikbare elementen en flexibiliteit voor de toekomst; 
 
Woordvoerder groep 2  

 Gemeenschappelijke ruimte om sociale cohesie in belang van duurzaamheid te versterken;  

 Mobiliteit als dienst; 

 Energievoorzieningen stroom, water, batterijen, binnen de wijk houden;  

 Vergelijking met de commons in Engeland biodiversiteit etc organiseren in de wijk;  

 "Ontspullen", ook in buitenruimte verplaatsbare dingen; 

 Energieneutraal en gasloos bouwen - wel leidingen aanleggen. 
 
Woordvoerder groep 3 

 Groene wijk met waterpartijen, ruim opgezet;  

 Eigenaarschap van belang, woonfuncties afwisselen voor interactie, jong en oud door elkaar; 

 Nul op de meterwijk, vooral collectief met elkaar organiseren; 

 Smart-grids, zorgen dat de infra in orde is; 

 Aandacht voor het geluid van de A58, goede geluidwering, misschien zonnewand; 

 Ontsluiting verdient aandacht, niet alleen motorisch, maar ook fietsen. 
 
Woordvoerder groep 4 
Moeilijk tot vijf kaartjes te komen, daarom gegroepeerd in thema's 

 Bouwen en materialen - o.a. herbruikbare elementen, lage milieubelasting etc.; 

 Eigenaarschap, daaronder valt wijkmoestuin en flexibiliteit in bestemmingsplan (sociale 
duurzaamheid); 

 Energie, alle kaartjes passen daar wel bij. Restwarmte, smartgrids, etc. Zijn vooral 
voorbeelden; 

 Mobiliteit: deelautosysteem, mobiliteit als een dienst. Daarbij aandacht voor inrichting van de 
wijk daarbij;  

 Afval en afvalwater en hergebruik. Scheiden van bouw- en sloopfilters, etc. 
 
Woordvoerder groep 5 
Insteek eerst wat huizen gaan bouwen en daarna bewoners betrekken.  

 Regenwateropvang en -gebruik, moet makkelijk toe te passen zijn op de woningen; 

 collectieve duurzame opwekking en smartgrids;  

 Gebruik van materialen en grondstoffen die hergebruikt kunnen worden; 

 Daarna de bewoners hier eigenaarschap van geven.  



 

 

 
Rode draad:  

 Materiaalgebruik;  
Daar heeft gemeente veel invloed op met name in het openbaar gebied;  

 Energie is veel genoemd. Gasloos is wettelijk verplicht. Het invullen van alternatieven kan op 
verschillende manieren. Goed om te realiseren dat niet één vervangend systeem 
zaligmakend is. Uiteindelijk moet gezocht worden naar een mix die voorziet in de 
energiebehoefte. 

 Eigenaarschap, moestuin en biodiversiteit komen veel terug, kunnen ook mooi samen gaan en 
aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  
 

Hoe gaat het verder? 
De projectleider geeft aan dat: eerst worden resultaten van projectgroep en resultaten van vanavond 
naast elkaar gezet en gekeken waar de overeenkomsten en verschillen zijn. Vervolgens wordt dit 
inclusief overwegingen verwerkt in het koersdocument.  
 
 


