Amendement schuifruimte sportvoorzieningen
Artikel 27 Reglement van Orde

Datum raadsvergadering: 21 december 2021
Raadsvoorstel: Omgevingsvisie Goirle
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslispunt 2 wordt als volgt gewijzigd:
2. De Omgevingsvisie Goirle, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het
GML-bestand NL. IMRO.0785.OmgvidieGoirle-vg01, met de bijbehorende bestanden, conform het
bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, langs elektronische weg
(digitaal) en analoog (papieren versie) gewijzigd vast te stellen, met inbegrip van de volgende
wijziging:
A: Paragraaf 3.3.2 pagina 37 de volgende zin:
Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn (na 2030). Ruimtelijke reserveringen voor mogelijke
uitbreidingslocaties op lange termijn betreffen:
o Riels Kwadrant (schuifruimte sport)
o Spaanse Hoek (woningbouw)
o Riel-Noord (woningbouw)
o Riel-Zuid (woningbouw)
o Tijvoort-Zuid (bedrijvigheid)
In eerste instantie hebben Het Riels Kwadrant (als schuifruimte), Riel Noord en Zuid prioriteit.
Vanwege de cultuurhistorische waarde van het akkercomplex en uitdagingen met betrekking
tot mobiliteit komt Spaanse Hoek pas als laatste locatie in zicht. De keuze om deze gebieden te
ontwikkelen hangt af van de (regionale) woningbouwbehoefte.
Wijzigen in:
Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn (na 2030). Ruimtelijke reserveringen voor mogelijke
uitbreidingslocaties op lange termijn betreffen:
o Spaanse Hoek (woningbouw)

o Riel-Noord (woningbouw)
o Riel-Zuid (woningbouw)
o Tijvoort-Zuid (bedrijvigheid)
In eerste instantie is Riel Noord en Zuid prioriteit. Vanwege de cultuurhistorische waarde van het
akkercomplex en uitdagingen met betrekking tot mobiliteit komt Spaanse Hoek pas als laatste locatie
in zicht. De keuze om deze gebieden te ontwikkelen hangt af van de (regionale)
woningbouwbehoefte.
B: Paragraaf 3.3.10 pagina 41 de volgende zin:
Schuifruimte Sportvoorzieningen, Riels Kwadrant en Tijvoort Noord In deze gebieden reserveren we
schuifruimte voor verstedelijking (woningbouw). Op lange termijn (na 2030) kan hier gekeken
worden naar eventuele verplaatsing of verkleuring van huidige functies. Voor de sportvoorzieningen
zien we in dat geval ruimte in het Riels Kwadrant.
Wijzigen in:
Tijvoort Noord In deze gebieden reserveren we schuifruimte voor verstedelijking (woningbouw). Op
lange termijn (na 2030) kan hier gekeken worden naar eventuele verplaatsing of verkleuring van
huidige functies.
C: Schuifruimte sportvoorzieningen van alle kaarten ook verwijderen.
Toelichting:
Het verplaatsen van het sportpark zorgt voor minder bereikbaarheid van deze belangrijke
voorzieningen voor de Goirlese gemeenschap. Daarnaast kan de nabije natuur verstoren. Dan is het
op de plek houden beter.
Ondertekent door:
SP

