
Schriftelijke vragen over Koersdocument Bacaertlant maatschappelijk bestemming 

Geacht college, 

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. Agendapunt: 

Zaaknummer 2017-013161 8 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? 

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 

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. 

Graag zouden wij verhelderd willen worden. Dee antwoorden willen we schriftelijk ontvangen ruim 

voor 18 februari 2020 de besluitvormende vergadering. 

Met vriendelijke groet, 

Stijn van den Brekel 

SP 


