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PROCES

• Q1&Q2 2018
• Analyse gebied met projectgroep
• Locatiebezoek Laarveld & Vrouwenhof Weert
• Inventarisatie wensen en ambities gemeente Goirle
• Woonbehoefte onderzoek Springco

• Q3 2018
• Eerste concept schets plangebied
• Eerste planteam avond 
• Gesprekken diverse eigenaren en bewoners in het 

plangebied

• Q4 2018 
• Workshop energie projectgroep 
• Workshop duurzaamheid projectgroep

• Q1 2019
• Onderzoek oostelijke ontsluiting
• Workshop duurzaamheid Raad Goirle
• Nieuwe schets plangebied
• Concept koersdocument gereed

• Q2 2019
• Tweede planteam avond reactie koersdocument
• Opmerkingen planteam en gemeente Goirle
• Nieuw concept koersdocument
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PLANGEBIED
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PROEFVERKAVELING
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Zichtlijnen en lintbebouwing

Groen

Water

Ontsluiting



ZUIDWEST
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NOORDWEST
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OOST
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OPENBARE RUIMTE
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WONEN

Afspraken
• Deelgebied A: 350
• Deelgebieden B en C: n.t.b.
• Groen-Dorps
• Aansluiting op schetsen & afronding dorp Goirle

Koersdocument
• Deelgebied A: 400-420 
• Deelgebied B: 75 + 120 app
• Deelgebied C: 30-40 rij

Flexibiliteit!

10



WONEN

Ruimte & financiën 

Woonmilieu

• Luxe woonwijk: groen en water, vrijstaande/ruime rijwoningen, buitengebied 

dichtbij, parkeren op eigen kavel

• Dorps: gegroeid rond historische  karakter, historische stratenpatronen, compact, 

matig bereikbaar, parkeren voor de deur of geclusterd, wonen naast bedrijven

Woonbehoefte

• 2030 opgave ong. 2800 woningen

• Zéker 120 nieuwbouw woningen pj

• Maar óók misschien verhuisgeneigden

• Stappegoor en Zuidrand
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PRIMAGAZ

“Ontwikkelaar zal (in afstemming met Gemeente Goirle) zich inspannen om 
Primagaz, mits (binnen de kaders van de totale ontwikkeling) economisch, 
ruimtelijk en technisch haalbaar is, te verplaatsen.”

Koersdocument gaat uit van verplaatsing!

Stand van zaken

• 2018: locatieonderzoek gemeente Tilburg

• Q1 2019: haalbaarheidsstudie 2 locaties 

• Nu: nadere studie overgebleven locatie 

Indien verplaatsing niet lukt

• PR: niets bouwen 

• GR: kwantitatieve analyse, college maakt afweging

Plaatsgebonden (PR)

Groepsgebonden (GR)
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ONTSLUITING

0. Huidig netwerk

1. Lage Wal afsluiten

2. Lage Wal opwaarderen

3. Volwaardige ontsluiting

"De bouw van 350 woningen in de Bakertand zal voor extra verkeersdruk 
zorgen. Wij willen daarom op korte termijn een studie naar een 

toekomstbestendige ontsluiting van Goirle Noordoost via de Hoge Wal.”

(Uit bestuursakkoord gemeente Goirle 2018-2022)

Onderzoek Goudappel

• Uitgangspunt: 670 woningen 

• Scenario 3: onwenselijk, oostelijke entree

• Scenario 1: onwenselijk, toename verkeer 

Stappegoorweg + extra belasting rotonde Rillaersebaan-

Tilburgseweg.

• Scenario 2: beste verspreiding van verkeer

(Aandachtspunt: intensiteit Ambrosiusweg)
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GELUID

Maatregelen

• Ca. 9m hoge geluidswal
• Scherm ca. 9 m.: bouw alle woningen mogelijk, wel deels ontheffing
• Scherm ca. 20m: grootste deel woningen geen ontheffing nodig

→ Stedenbouwkundig en financieel zeer onwenselijk

• Verkaveling noordelijke woningen 
• Buitenruimte geluidluw
• Verblijfsruimtes op het zuiden

• Geluidsreducerend effect woningen 

14Zonder scherm Scherm 9 meter Scherm 20 meter

Groen: geen ontheffing nodig
Geel: ontheffing geluidsnormen nodig

Rood: niet mogelijk om te bouwen



DUURZAAMHEID

1. Ecologische inrichting
• Biodiversiteit 
• Groene daken
• Regenwateropvang
• Pluktuinen

2. Energieneutraliteit
• Energieneutraal op gebiedsniveau

3. Zorgvuldig materiaalgebruik 
• Hergebruik materialen
• Biobased materialen 

4. Flexibiliteit
• Bestemmingsplan en woonprogramma

5. Eigenaarschap en betrokkenheid
• Kringloop, uitleenhub

6. Mobiliteit
• Deelauto’s
• Laadpunten
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SAMENVATTING
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Concrete voorstellen

• (Stedenbouwkundige) koers

• Woningaantal deel A 400-420

• Géén forse oostelijke ontsluiting maar inzet op 

veiliger maken en verbeteren huidige ontsluiting

• Geluidswal waarbij nog wel ontheffing hogere 

grenswaarden nodig is 

Nader uit te werken

• Verplaatsing Primagaz

• Concrete duurzaamheidsmaatregelen

• Invulling EVZ



PLANNING

17

Q3 2019 Vaststellen koersdocument

Q4 2019 Stedenbouwkundig plan 

Concept ontwerp bestemmingplan 

Beeldkwaliteitsplan

Q4 2019-Q4 2020 Procedure bestemmingsplan

Q1 2021 Start gefaseerde uitgifte

2028 Hele wijk gereed


