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________________________________________________________________________________ 
 

Vraag 1  
Diagram Prijscategorieën kern Goirle in harde en gebonden capaciteit vanaf 1-7-2019 tot 1-1-2021. Namen 
categorieën en grafiek komen niet met elkaar overeen. Kan dit worden aangepast.  
 
In de tabel van het addendum is de categorie Dure koop weggevallen. De juiste tabel zullen we toevoegen aan 
het addendum.  
Daarnaast kan het verwarrend zijn dat in de tabellen in de koopcategorieën het woord ‘koop’  niet wordt 
benoemd. Ook dit passen we dan aan in het definitieve voorstel.  
 

 
 
 
 
Vraag 2  
Stand van zaken – Absolute aantallen  
Hier staat: Voor de berekening gaan we uit van 100 woningen per jaar voor Goirle (1000 in totaal) en 10  
woningen per jaar voor Riel (100 in totaal).  
  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Totaal

goedkoop ≤ € 185.000,00

middenduur € 185,.000,00 - 275.000,00

duur > 275.000,00

Huur sociaal

middenhuur

huur duur

stand van zaken prijscategorieën Goirle

Gewenst percentage Goirle percentage Goirle



 
 
Bladnummer Datum 

2 29 juni 2021 

 

 
Wat is hiervan de relatie met de maatregel bij doelstelling 9: We realiseren in de jaren 2018-2028 gemiddeld 
80-90 woningen per jaar in de kern Goirle en 10 – 20 woningen per jaar in de kern Riel. 
 
Er is geen relatie tussen de berekening in het addendum (waarbij we uitgaan van 100 woningen per jaar voor 
Goirle en 10 voor Riel) en de maatregel bij doelstelling 9.  
 
Doelstelling 9 van de Woonvisie 2019 betreft het maken van regionale afspraken over het aantal toe te voegen 
woningen. Het gaat hierbij over de kwantitatieve woningbouwopgave. Deze is gebaseerd op de provinciale 
bevolkings-en woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant.  
  
De berekening van de opgave in absolute aantallen hebben wij in het addendum opgenomen om een concreter 
inzicht te geven in de opgave die we hebben om doelstelling 10 (toevoegen van woningen en woonmilieus 
waaraan op lange termijn behoefte bestaat en die onvoldoende beschikbaar komt door doorstroming) te 
verduidelijken.  
 
In tabel 2 van de Woonvisie 2019 zijn percentages opgenomen die in het woningbouwprogramma moeten 
worden gehaald. Op basis van enkel percentages is het lastig om inzicht te krijgen in de opgave die we nog 
hebben in de verschillende prijscategorieën en woningtypologieën om aan de Goirlese behoefte te voldoen. 
Immers percentages zeggen niets over de concrete aantallen. 
Om die reden hebben wij in het addendum inzicht proberen te geven de opgave, die we in absolute aantallen 
in elk geval nog nodig hebben om doelstellingen uit de Woonvisie 2019 te bereiken.  
Om pragmatische redenen zijn wij daarbij uitgegaan van (ongeveer) 100 woningen voor de kern Goirle en 10 
voor de kern Riel per jaar. Dit inzicht is nodig voor het opstellen van de randvoorwaarden van locaties en het 
beoordelen van plannen.  
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