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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 5 februari 2020 ontvingen wij vragen van SP over Koersdocument Bacaertlant op basis van artikel 
40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende 
antwoord: 
 
In het raadsvoorstel over het koersdocument Bakertand (voorkeur raad als naam) staat vermeld dat 
u gebruik wilt maken van de door Bakertand BV beloofde 2000 m2 voor maatschappelijke doeleinde. 
Uw beschrijving in het stuk verward ons en meer fracties. Hieronder de paragraaf in het 
raadsvoorstel: 
6.1 Er is behoefte aan een maatschappelijke bestemming In de overeenkomst is afgesproken dat de 
gemeente Goirle het recht heeft om een kavel van maximaal 2.000m2 van Bakertand B.V. af te 
nemen in het plangebied ten behoeve van een maatschappelijke bestemming, school of kind centrum. 
De gemeente heeft de afspraak gemaakt om dit kavel uit te geven aan een non-profit organisatie 
tegen maatschappelijke uitgifteprijzen. Het recht op een kavel wordt geboden tot het 
bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling Bakertand is vastgesteld. Uit de leerlingenprognose 
van basisschool De Bron blijkt een groei, als gevolg van de ontwikkeling van het gebied Bacaertlant. 
De onderwijsvoorzieningen en aanvullende voorzieningen (spelen, parkeerplaatsen e.d.) die nodig zijn 
om deze groei op te vangen, kunnen niet op het huidige terrein worden gerealiseerd. Door 2.000 m2 
maatschappelijke bestemming te realiseren aansluitend aan de huidige locatie van De Bron, zoals in 
het Koersdocument ook wordt gesuggereerd, kan in deze behoefte worden voorzien. 
U begint met te zeggen dat u gebruikt maakt van de 2000 m2 en kavel dat uit te geven aan een non-
profit organisatie. 
 

1. Wilt u daarmee zeggen dat u nog gaat onderzoeken voor welke non-profitorganisaties deze 

kavel te gebruiken? 

 

Antwoord: zie antwoord bij vraag 2. 
 

Wat ons verward is dat u daarna specifiek begint over basisschool De Bron. Dat door de 
leerlingengroei dat er onderwijsvoorzieningen en aanvullende voorzieningen (spelen, 
parkeerplaatsen e.d.) nodig zijn om deze groei op te vangen, kunnen niet op het huidige terrein 
worden gerealiseerd. 
 

2. Doelt u hiermee dat u deze maatschappelijke 2000 m2 enkel voor de Bron en daaraan 

benodigde voorzieningen wilt gebruiken? 
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Antwoord: Zoals de prognose nu uitwijst is de 2000 m2 waarschijnlijk nodig voor 
uitbreiding van de basisschool De Bron en uitbreiding van kindfuncties, zoals kinderopvang 
(0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang met aanvullende 
voorzieningen. De kindfuncties zijn meestal ondergebracht bij non-profitorganisaties. 
Primair denken wij er dus aan om deze 2.000 m2 te gebruiken voor uitbreiding van De 
Bron. 

 

Wij zouden het zonder vinden als u niet breder kijkt naar meerdere mogelijkheden vooral, omdat we 
weinig eigen grondbezit hebben. Ook is uw en ons bekend dat meerdere non-profitorganisaties 
binnen de gemeente opzoek zijn naar een betere locatie en/of ruimte. Onderzoek wat meer mogelijk 
is en of daar behoefte voor is. 
 
Antwoord: Mogelijk dat er ook nog fysiek plaats is of komt voor andere maatschappelijke functies. De 
behoefte en verdere haalbaarheid zullen wij bij de verdere uitwerking nader onderzoeken. 
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