
 
 
Van: Boy Wesel   
Verzonden: zondag 16 februari 2020 20:32 
Aan: Gemeenteraad <Gemeenteraad@Goirle.nl> 
Onderwerp: FW: Stand van zaken 'Bacaertlant' 
 
Beste Raadsleden, 
 
Onderstaande mail zou ik jullie graag mee willen geven voor de raadsvergadering van aanstaande 
dinsdag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Boy Wesel / bewoners van de vereniging Boemerang (wijk de Boschkens). 
 
 
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 
 
Van: Boy Wesel 
Verzonden: zondag 16 februari 2020 18:08 
Aan: Blom, Alieke 
CC: [VERTEGENWOORDIGERS PLANTEAM] 
Onderwerp: Re: Stand van zaken 'Bacaertlant' 
 
Hoi Alieke en anderen, 
 
Als ik het goed begrijp is er aanstaande dinsdag een raadsvergadering over een voorstel van 
Bakertand mbt de twee modellen waar jij het ook over hebt in onderstaande mail. 
 
Model 1 is + 45 extra woningen en model 2 + 185 extra woningen.  
Aanstaande dinsdag gaat de raad daar kennelijk een uitspraak over doen. Als die uitspraak gedaan is 
dan hebben we het hier gelijk een hard uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling. 
We hebben het dan mogelijk over een ontwikkeling van inmiddels (420 + 185 woningen =) 605 
woningen. Waar het begon bij de grenscorrectie van 300 tot 350 woningen hebben we het nu dus 
over bijna het dubbele. 
Naar onze mening is een wijk van 605 woningen niet gepast en is er ook geen sprake meer van een 
groene dorpswijk. 605 woningen vraagt ook veel meer van de omgeving dan 300 woningen. Een 
aantal zorgpunten die we eerder hebben aangegeven worden alleen maar groter. Jullie geven aan 
dat jullie een plan met 605 woningen kunnen realiseren met dezelfde ambitie en uitgangspunten 
maar daar geloven wij niet in. 
 
Als we het geregeld krijgen dan gaan we ook nog spreekrecht aanvragen om aan te geven dat we 
geen voorstander zijn van model 2. Want gezien de vorige raadsvergadering in januari kan daar best 
wel eens voor gekozen gaan worden.  
 
Ik heb iedereen toch ook maar meegenomen in de cc zodat dit, voor zover nog niet het geval was, 
wel helder is. 
 
Voor de duidelijkheid. Als er wel voor model 2 gekozen gaat worden door de raad en jullie hier mee 
verder gaan dan gaan wij veel kritischer naar de ontwikkeling kijken. 
 
Met vriendelijke groet, 



 
Namens de Boemerang 
 
 

 

 
Van: Blom, Alieke   
Verzonden: maandag 27 januari 2020 11:18 
Aan: XXXXXX [VERTEGENWOORDIGERS PLANTEAM] 
CC: Sylvia Torremans 'Frans Beurskens'   
Onderwerp: RE: Stand van zaken 'Bacaertlant'  
  

Beste Reinier én de andere leden van het planteam, 
  
Ik ben inmiddels terug van 6 weken reizen, dus het klopt inderdaad dat het even stil is 
geweest.  
Een korte update: morgen vanaf 19.30u spreekt de raad nog een keer oordeelsvormend over 
het koersdocument Bakertand. (Zie ook: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/28-januari/19:30) 
Dit inderdaad in verband met de nieuwe informatie omtrent extra woningen, waar ik aan het 
eind van deze mail nog even op terug kom. 
Hopelijk kan de raad vervolgens eind februari een besluit nemen. Het lijkt mij goed om kort 
daarop met elkaar de balans op te maken en kijken hoe we verder gaan. Ik zal daarom een 
datumprikker uitsturen voor de maand maart en begin april. Het duurt helaas allemaal een 
stuk langer dan wij hadden gehoopt en daar zijn wij (Bakertand BV) uiteraard ook niet 
gelukkig mee, maar het is niet anders. 
  
Allereerst een reactie m.b.t. de naam Bacaertlant. Wat ons betreft is deze naam niet heilig. 
Het lijkt mij een goed idee om dit in de eerstvolgende planteambijeenkomst met elkaar te 
bespreken. Dan weten we ook beter wat de raad er nu echt van vindt.  
  
Dan een reactie m.b.t. het verzoek om iets over het proces van het planteam aan de raad toe 
te lichten. Uiteraard hebben wij dit zelf ook gedaan in de raadsvergadering. Mijn gevoel was 
echter dat als het planteam zelf iets over hun eigen ervaringen met het hele proces zou 
delen dat dit dan voor de raadsleden iets zou toevoegen. Waarmee de raadsleden beter hun 
mening konden vormen over hoe deze processen lopen en wat er wel of niet verbeterd kan 
worden. 
  
Tot slot een reactie met betrekking tot het krantenartikel/de nieuwe informatie over de 
mogelijke extra woningen.  
Wij zijn inmiddels wat verder in onze gesprekken met Primagaz. En hebben helaas moeten 
concluderen dat we Primagaz financieel niet verplaatst krijgen met het huidige programma.   
Het gat tussen het bedrag waarmee wij in onze grondexploitatie rekening hadden gehouden 
en wat Primagaz nodig heeft voor een verplaatsing is te hoog. We hebben daarom half 
december een brief naar het college en de gemeenteraad van Goirle verzonden met deze 
informatie. (Zie ook de notitie die is toegevoegd bij de stukken voor de raadsvergadering 
morgenavond. Tevens bijgevoegd bij deze mail.) Naast deze informatie is in de notitie ook 
een voorstel opgenomen waarmee we meer tegemoet zouden kunnen komen aan de 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/28-januari/19:30


woonvisie van de gemeente Goirle. Tijdens de raadsvergaderingen die al over het 
koersdocument zijn geweest (en met name de eerste) was dit een onderwerp waar al veel 
over gevraagd/gezegd is. Het leek ons daarom verstandig om aan te geven wat het effect is 
als we meer tegemoet willen komen aan de woonvisie van de gemeente Goirle, die pas na 
de gemaakte afspraken over Bakertand door de gemeente Goirle is vastgesteld. 
In de notitie is te lezen dat om Primagaz op te lossen er in totaal 45 woningen aan 
deelgebied A zouden moeten worden toegevoegd. We hebben hiervoor ongeveer 5% extra 
uitgeefbaar/verhard oppervlak nodig. (Het gaat om 25 extra rijwoningen en 20 extra 2-
kappers en de kavels moeten iets kleiner worden.) 
Indien we meer tegemoet willen komen aan de woonvisie dan resulteert dit in 185 extra 
woningen en 5-10% extra uitgeefbaar/verhard oppervlak. In dat geval zullen er inderdaad 
meer goedkopere en kleinere woningen worden toegevoegd, beter passend bij de 
woonvisie. 
Wij hebben ook aangegeven dat ons uitgangspunt is dat de koers, ambities en 
uitgangspunten op alle andere aspecten (niet zijnde woonmilieu en 
woningbouwprogramma) in stand blijven. 
We hebben verder getracht middels een paar "referentiebeelden" van de dichtheden een 
gevoel te geven bij de opzet van de wijk. 
Het college van de gemeente Goirle heeft zich over onze notitie gebogen en een advies 
uitgebracht aan de raad. Zie "raadsinformatiebrief Bakertand Primagaz en woningbouw-
advies college" bij de stukken van de raadsvergadering morgen én bijgevoegd bij deze mail. 
Hierin is te lezen dat het college adviseert wél mee te gaan in de toevoeging van 45 extra 
woningen om Primagaz op te lossen, maar niet akkoord te gaan met de toevoeging van 185 
extra woningen.  
  
Voor Bakertand BV is het vooral van belang dat er duidelijkheid komt zodat wij een stap 
verder kunnen zetten. Afhankelijk van de besprekingen in de raad willen we daarom daarna 
met jullie om tafel om met elkaar te bespreken wat de consequenties zijn, wat we daarvan 
vinden en hoe we e.e.a. aan kunnen pakken en op kunnen lossen.  
  
Ik hoop dat dit voldoende antwoord geeft op de vragen in de mail. Zo niet, dan lijkt het mij 
het meest verstandig dat we dit in de volgende planteambijeenkomst met elkaar bespreken.  
Indien er vragen zijn die niet zo lang kunnen wachten, mogen jullie me uiteraard altijd 
bellen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Alieke Blom 
  
Projectleider Stedelijke Ontwikkeling 
Gemeente Tilburg 

 
  
www.tilburg.nl | facebook.com/gemeentetilburg | twitter.com/gemeentetilburg  
*Disclaimer: Voor de goede orde deelt deze persoon mede dat zij niet het mandaat heeft om namens de gemeente besluiten te nemen, 
noch de bevoegdheid de gemeente privaatrechtelijk te binden. 
  

  
Van: Reinier Jansen [XXXXXXXXX] 

Verzonden: zaterdag 18 januari 2020 23:08 

http://www.tilburg.nl/
http://www.facebook.com/gemeentetilburg
http://www.twitter.com/gemeentetilburg


Aan: Blom, Alieke; [VERTEGENWOORDIGERS PLANTEAM] 

CC: Sylvia Torremans; Bokhoven, Frans van 
Onderwerp: Stand van zaken 'Bacaertlant' 
  

Beste Alieke, 
  
Het is al lange tijd stil vanuit Bakertand BV richting het planteam. Graag wil ik een aantal 
gedachten delen. 
  
Allereerst stoor ik me er aan dat de naam Bacaertlant nog steeds gebruikt wordt (in de 
media). Vanuit het planteam is duidelijke feedback gegeven door een groot deel van het 
team dat men niets voelt voor deze naam en men de naam Bakertand wil laten voortleven. 
Gelukkig denkt een deel van de politiek er net zo over las ik in het artikel in Brabants 
Dagblad op 15 januari j.l. Waarom houdt Bakartand BV zijn poot hier stijf en wordt het 
advies van planteam niet ter harte genomen?! 
  
Nu ik toch deze mail nog typ wil ik ook nog graag delen dat ik verbaast was over 
onderstaande vraag in je mail op 22-11 aan het planteam: 
--------- 
De brief van (o.a.) dhr Walraven zal naar verwachting aanstaande dinsdagavond bij de 
tweede oordeelsvormende bijeenkomst van de gemeenteraad over het koersdocument aan 
bod komen. 
Aangezien dit naar alle waarschijnlijkheid een negatief beeld zal scheppen over hoe het 
planteam heeft gefunctioneerd, zouden wij het zeer op prijs stellen als er iemand uit het 
planteam is die wellicht nog iets over zijn of haar ervaringen met het planteam (proces) 
kan vertellen.  
--------- 
Ik heb enkele dagen rond gelopen met de gedachte te reageren, maar besloot het niet te 
doen. Als er een verschil van inzicht ontstaat tussen in dit geval Bakertand BV en bewoners 
van de Hoge Wal, vertegenwoordigd door de heer Walraven en de heer Beijer is dat iets 
tussen onderliggende partijen. Ik vind het niet gepast om dan vervolgens aan 
medebewoners van omliggende wijken / leden van het planteam te vragen of zij bij de 
gemeenteraad ervaringen willen gaan delen.  
Als Bakertand BV het niet eens was met het ingebrachte stuk verwacht ik dat zij zelf in staat 
is hun eigen proces en belangen te verdedigen en te verhelderen richting de gemeenteraad. 
  
In het artikel wat deze week in het Brabants Dagblad verscheen stond dat er 45 tot 185 
woningen extra gebouwd worden in verband de hoge kosten voor de verplaatsing van 
Primagaz. 
Er wordt ook aangegeven dat er in het eerste plan 420 woningen zouden komen. In mijn 
herinnering staat dat er zo'n 350 woningen zouden komen met max 420. Nu wordt 
aangegeven dat het aantal van 420 dus omhoog gaat. Verderop in het artikel spreekt men 
zelfs over 185 extra woningen waaronder veel huurwoningen, goedkope woningen en 
appartementen. 
Op basis van deze gegevens ben ik zeer benieuwd wat dit voor de vormgeving van de wijk 
doet. Van een ruim opgezette luxe woonwijk is dan mijns inziens nauwelijks sprake meer. 
Ook komen de door het planteam aangegeven punten in een ander daglicht te staan, te 
denken valt aan de nog grotere verkeerstroom / ontsluiting, etc. 



  
Graag hoor ik welk proces verder gevolgd wordt en of het planteam daar nog een rol in 
heeft.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Reinier Jansen 
XX-XXXXXXXX 

 


