
Geacht College van Burgemeester en Wethouders en leden van de 

Gemeenteraad Goirle Riel. 

 

Binnenkort staat de vaststelling van de Woonvisie voor de Gemeente Goirle op de agenda. 

Wij verzoeken u om onderstaande feiten en aspecten mee te laten wegen in uw 

besluitvorming. 

Wij hebben kennis kunnen nemen van de conceptplannen inzake woningbouw op de gronden 

behorende bij objecten Kerkstraat 6 (voorheen Stoop), Kerkstraat 10 (voorheen van Gorp- Paulissen) 

en Kerkstraat 26 (voorheen van den Boer) te Riel. 

Wij, buurtbewoners, hebben hiertegen bezwaar en wel om de volgende redenen: 

 

Historie 

Bij het ontwikkelen van de wijk Vier Kwartieren is ons toegezegd dat de bovengenoemde 

percelen de bestemming “groen” zouden behouden. Bovenstaande is voor veel 

buurtbewoners een belangrijk uitgangsaspect geweest om zich in de wijk te vestigen. Dit gaf 

namelijk uitzicht op een wijk waar je rustig kon wonen en die voldoende veilig was voor 

opgroeiende kinderen  

Aantasting van het Dorpskarakter 
Als deze plannen worden uitgevoerd zal de Kern van Riel ingrijpend veranderen. Het 
Arboretum en de bomen die nu nog op het perceel Kerkstraat 10 (voorheen van Gorp-
Paulissen) staan zorgen nu voor een open en groen karakter. Door de voorgenomen 
grootschalige ontwikkeling van de genoemde percelen, zal dit in de groene kaart van Riel 
genoemd, “belangrijk particulier groen” moeten wijken en daarmee zal ook het 
karakteristieke dorpsbeeld verdwijnen. 
Genoemde groenvoorzieningen zijn bepalend voor het karakteristieke “Riels” dorpsgezicht.  
Hiervoor krijgen we in plaats, een koude en kille stedelijke bebouwing. 
In de woonvisie (2019-2022) spreekt u de ambitie uit dat u een gemeente wilt zijn in een 
groene omgeving. Indien op genoemde locaties bouwactiviteiten ontplooid gaan worden 
kunt u deze ambitie niet waarmaken want op de genoemde percelen staat het laatste 
waardevol groen van Riel. 
 
Inrichting Vier Kwartieren 
Bij het tot stand komen van de huidige wijk is er uitgebreid overleg geweest met diverse 
deskundige partijen en dit heeft geleid tot de bestaande inrichting van DE VIERKWARTIEREN. 
Door de concretisering van dat bestemmingsplan was toen de finale inrichting een feit en 
dat resulteerde in het ontstaan van het huidige “GROEN”. Verder heeft deze indeling invloed 
gehad op de toenmalige bouwplannen.  
Uit stedenbouwkundig oogpunt zou deze bestemmingswijziging niet aanvaardbaar zijn. 
Er vindt een reparatie plaats van een bestaande woonwijk, waardoor de samenhang in zijn 
geheel verloren gaat. 
 



Leefbaarheid Milieu Flora Fauna 
Indien er bouwactiviteiten worden toegestaan zal de leefbaarheid van de wijk afnemen. Op 
een relatief klein gebied zal een maximale uitbreiding van bewoners het gevolg zijn. 
Hierdoor zullen er velerlei vormen van overlast ontstaan. Hierbij valt te denken aan toename 
van verkeer wat weer gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid, uitstoot van CO2, 
parkeerproblemen, fijnstof enz. De inrichting van de bestaande wijk is al niet berekend op 
het aantal bewoners. Met name in de omgeving van de genoemde percelen zijn er smalle 
wegen en weinig parkeerplaatsen. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de huidige 
bewoners zal in hoge mate afnemen. In de woonvisie (2019-2022) spreekt u de ambitie uit 
dat u een gemeente wilt zijn met een prettige woonomgeving. Dat zal dan zeker niet gaan 
gelden voor de bewoners van de Vier Kwartieren. 
 

Wij adviseren het College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad te kiezen 
voor het behoud van de karakteristieke dorpskern, leefbaarheid en veiligheid in de wijk en 

de huidige bestemming ongewijzigd te laten. 

 
           
                                                   “GEEN BETON IN DE RIELSE GROENE LONG” 

 
Namens de verontruste buurtbewoners van DE VIERKWARTIEREN/ KERKSTRAAT   


