
Griffie   
 
 
Beeldvormende vergadering 27 augustus 2019 

 
 

 
Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 

Aanwezig 
 

Voorzitter:  Trix Vissers 
Raads- en burgerleden: Tess van de Wiel en Ineke Wolswijk (CDA), Ad 
van Beurden (VVD), Stijn van den Brekel en Deborah Eikelenboom 
(SP), Pernell Criens en Karin Molin (PvdA), Arno de Laat en Servie 
Beekmans (Arbeiderspartij Goirle Riel), Janneke van den Hout  en 
Michael Meijers (D66), Henk Gabriels en Mark van Oosterwijk (PAG), 
Frans Theys en Cees Pelkmans (LRG),  
Publieke tribune:  ca 20 personen. 
Wethouder Bert Schellekens, Niko Dhondt (stedenbouwkundige 
Bakertand BV), Alieke Blom (projectleider Bakertand BV), de heer 
Frans Beurskens (afdeling ontwikkeling) 
 

 
Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2019/27-augustus/19:30 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Vaststelling van de agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Koersdocument Bakertand 
Het college heeft het koersdocument Bakertand vastgesteld. Gelet op de omvang en complexiteit 
daarvan, heeft het college aangeboden de raads,- en burgerleden hier doorheen te leiden, o.a. door 
het geven van een presentatie en een uitleg en toelichting door Bakertand B.V. 
Inleidingen worden gegeven door wethouder Bert Schellekens, Niko Dhondt (stedenbouwkundige 
Bakertand BV), Alieke Blom (projectleider Bakertand BV).  
Pernell Criens stelt vragen over het geluid. Geluid wordt door het water gedragen. 
Mevrouw Blom beantwoordt deze vraag en geeft aan hoe een geluidsvoorziening is voorzien. Boven 
de plas is nog geen voorziening voorzien. Dit gedeelte valt buiten het plangebied.  
Mevrouw Eikelenboom vraagt wanneer zekerheid kan worden verwacht over Primagaz. Hoe zit het 
met hergebruik van materialen. Vraagt naar betaalbare woningen. Hoeveel procent van de woningen 
is betaalbaar, sociale huur en koop tot circa 200.000? De nieuwe wijk zal groen zijn, minder verdicht 
zijn. Heeft dat te maken met particuliere gronden of is dit openbaar gebied? Er is ook ruimte in de 
toekomst voor inbreiding. Blijft de wijk dan altijd zo ruim opgezet? Kunnen er ook afspraken gemaakt 
worden over groene afscheidingen, groene tuinen. Daar hebben we allemaal plezier van. Wat voor 
wijken zijn er bezocht voor inspiratie. Waren dat ecologische wijken? 
Mevrouw Blom antwoordt dat er nog geen zekerheid is over de verplaatsing van Primagaz. 
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we omgaan met hergebruik van materialen. Daar moeten 
nog afspraken over gemaakt worden met de partijen waaraan de kavels worden uitgegeven.  
In het hele gebied moet ongeveer 10% sociale woningbouw komen. Er zijn gesprekken geweest met 
Leystromen. We kijken ook of middeldure huurwoningen komen.  
Bij het groen gaat het echt over de openbare ruimte. In het bestemmingsplan houden we rekening 
met bepaalde woonvlakken en open ruimte. Bij toekomstige bestemmingsplannen kan niet 
uitgesloten dat er zaken veranderen, al lijkt het niet waarschijnlijk.  
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De heer Dhondt geeft aan dat gekeken is in een wijk in Weert. Hij nodigt uit om daar eens te gaan 
kijken. Met betrekking tot groene tuinen is hij het eens met mevrouw Eikelenboom. Een 
beeldkwaliteitsplan speelt daar ook een rol in. Ook de hoeveelheid verharding speelt een rol. Het 
bestemmingsplan moet zo flexibel mogelijk worden, maar de flexibiliteit moet niet gebruikt worden 
om steeds verder te verdichten, want dan verliezen we het groene karakter. Dat heeft de raad bij 
bestemmingsplan wijzigingen voor een deel zelf in de hand. 
Arno de Laat heeft moeite met “Bacaertland”. Bakertand is goed – op z’n Gôols uitgesproken. Vraagt 
om goed aangeven hoeveel betaalbaar wordt gebouwd. Daar is behoefte aan. Verwezen wordt naar 
het regionale woonbehoefteonderzoek, maar iedere inwoner van Nederland kan hier ook komen 
wonen. 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat er vrije vestiging is. Iedereen mag hier komen wonen. De 
grootste keuzen voor prijsklassen en typologieën moet nog gemaakt worden. Dit heeft ook te maken 
met antwoord op de vraag over de prijsklasse waarin ontwikkeld wordt.   
Ad van Beurden vraagt of met dit plan ook de hele geluidsproblematiek kan worden opgepakt. Als de 
wal een beetje naar links en rechts wordt doorgetrokken heb je wellicht het hele probleem opgelost.  
Wethouder Bert Schellekens doet de toezegging om hier zeker naar te gaan kijken.  
Michael Meijers vraagt of het college heeft overwogen het koersdocument pas vast te stellen als er 
duidelijkheid is over Primagaz?  Worden er andere mogelijkheden dan het verplaatsen overwogen? 
Bijvoorbeeld het staken van de activiteiten? Wat is het resultaat van een eventuele kwantitatieve 
analyse rond Primagaz?  
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat er door Tilburg wordt gesproken over verplaatsing. Er is 
nog geen definitieve duidelijkheid. Verplaatsen is voor alle partijen de beste oplossing er is geen 
aanleiding om te denken in alternatieven. Er is voldoende vertrouwen bij Tilburg. Als daar het 
vertrouwen is, deelt de wethouder dit ook. Als verplaatsing niet doorgaat zal het koersdocument niet 
doorgaan.  
Mevrouw Blom licht toe dat de kwantitatieve analyse vooral gaat om het aantal mensen in de cirkel. 
Michael Meijers vraagt of de wethouder kan toelichten waarom er voor een nieuwe wijk strengere 
normen  voor geluidsoverlast gelden dan voor bestaande woningen.  
Wethouder Bert Schellekens antwoordt dat we te maken hebben met veranderende wet- en 
regelgeving. De dichtheid die we nu willen is minder dicht dat in de Grote Akkers. We denken dat de 
ruimtelijke kwaliteit die we beogen nog steeds haalbaar is. 
De heer Dhondt geeft aan dat hij in de eerste visie die hij gemaakt heeft, geen enkele moeite had om 
er nog meer woningen in te brengen. We hebben er nog meer groen in gebracht.  
Janneke van den Hout vraagt naar de PAS uitspraak. Heeft deze invloed op de ontwikkeling van het 
plan. 
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat hij inschat dat er geen gevolgen zijn voor dit plan. 
Mevrouw Blom geeft aan dat er zijn 3 natura 2000 gebieden in de omgeving zijn. De effecten van de 
verkeersaantrekkende werking van het plan op de stikstofuitstoot zijn nog niet duidelijk. Ook de 
milieurechten van een varkenshouderij wordt ingetrokken. Het kan zijn dat er daardoor geen 
gevolgen zijn. 
Henk Gabriëls vraagt of is nagedacht over een directe aansluiting op de A58. Vraagt of de plaatjes 
van de stedenbouwkundige passen bij de afbeeldingen. Wat is de definitie van dichtheid?  
Mevrouw Blom geeft aan dat men zich heeft geconcentreerd op de oostelijke ontsluiting. 
De heer Dhondt geeft aan dat we op 18 woning per hectare zitten. Landelijk zijn er normen van 10 
woningen per hectare tot 80. Dit past bij het karakter. De woningen zijn gesitueerd aan gebogen 
lijnen. 
Mark van Oosterwijk vraagt naar de dichtheid. Hebben we het dan alleen over het te bebouwen deel 
of over het hele plangebied?  
De heer Dhondt geeft aan dat de noordkant en de waterberging meetellen. Het is compacter 
geworden maar met de keuze van de vorm en inrichting van de openbare ruimte compenseren we 
dat. Ook in de Grote Akkers zijn gebieden compact en opener gebouwd. 



 

 

De heer Beurskens wat betekent het aantal woningen. Er is vergeleken met de Grote Akkers. Het 
gebied erboven is niet meegeteld.   
Cees Pelkmans vraagt wat voor ontheffing er voor de geluidswal moet komen. 
Mevrouw Blom antwoordt dat ook met een geluidswal de normen lichtelijk worden overschreden. 
Daarvoor is er een ontheffing tot een bepaalde norm van de gemeente nodig 
De heer Theys vraagt of ook wordt getoetst aan geluidsmetingen, en niet alleen berekeningen.  
Mevrouw Blom antwoordt dat Rijkswaterstaat zich moet houden aan de maximale norm waar het 
plan op wordt afgestemd.  
De heer Theys vraagt wat in BENG wordt verstaan onder “Bijna energieneutraal gebouwd”?  
Mevrouw Blom geeft aan dat er  voor de woningen zelf wordt uitgegaan, vooruitlopend op 
aanpassing van het Bouwbesluit, van de BENG norm. Voor het hele gebied gaan we uit van 
energieneutraal. 
Servie Beekmans vraagt naar de ontsluiting richting de Ambrosiusweg. Wordt er rekening gehouden 
met de fietsers? De aansluiting op de Ambrosiusweg is nu al niet overzichtelijk. Hoe wordt dat 
aangepakt? 
Mevrouw Blom  antwoordt dat het plan niet meer over dat gebied gaat. We zijn wel van mening dat 
er een vrijliggend fietspad moet komen. Het is aan Goirle om te kijken hoe zij dat uitwerken. De 
aansluiting op de Ambrosiusweg moeten we verder uitzoeken, of dat veilig genoeg is. 
Stijn van den Brekel geeft aan dat het gebied ook recht heeft op een maatschappelijke bestemming. 
Is deze nieuwe wijk geen optie voor het jongerencentrum? In het verleden is gesproken om het 
fietspad door te trekken naar de Trouwlaan in Tilburg. Is onderzocht of een fietstunnel onder de A58 
haalbaar is?  
Wethouder Piet Poos antwoordt dat we binnenkort in gesprek gaan over de taakstelling van het 
jongerenwerk met de stichting Jong. Aan de hand van de taakstelling van de stichting Jong gaan we 
kijken wat voor huisvesting daarbij noodzakelijk is. Als we meer weten, krijgt u daar informatie over. 
Mevrouw Blom  geeft aan dat vanuit Stappegoor het idee voor de fietstunnel is ontstaan. Vanuit het 
gebied zelf is er geen behoefte aan om direct de fietstunnel. 
Spreekrecht merkt op dat het bestemmingsplan straks aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De 
bestemmingsplannen zullen zo globaal gemaakt worden dat ze flexibel zijn en niet steeds aangepast 
kunnen worden. Dat lijkt hem een minder prettige werkwijze. Hoe gaan we daar straks mee omgaan?  
Wethouder Bert Schellekens geeft aan dat het belangrijke discussies zijn als het gaat over prijsklassen 
en opsplitsing tussen huur en koop. Dat is een vraag die nog moeten beantwoord.  
 
De voorzitter vraagt of het voorstel kan worden doorgeleid naar de regiegroep om het te agenderen 
voor een oordeelsvormende vergadering, of wenst nog meer informatie? 
Mark van Oosterwijk geeft aan dat het raadsbesluit wel tot enige verwarring leidt. In verschillende 
leden staan verschillende zaken (kennis nemen en vaststellen van de visie bijvoorbeeld). Er is wel 
voldoende informatie om een oordeel te vormen over het koersdocument, maar het raadsvoorstel is 
iets anders. Misschien moet het college nog even naar het raadsvoorstel kijken. Ook de regiegroep 
moet zich daarover buigen. 
Arno de Laat geeft aan dat wat hem betreft nog wat vragen blijven hangen. Eerst nog beeldvormend 
bespreken?  
Henk Gabriels nodigt uit om de vragen vooral schriftelijk te stellen. 
De voorzitter concludeert dat er  genoeg info voor regiegroep. Zij concludeert dat de wethouder 
heeft toegezegd na te denken over het langer maken van het geluidscherm.  
 

4. Afsluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om  22:15 uur. 


