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Vergadering Commissie  Algemene Zaken  
Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier 
Aanwezig 
 

Stijn van den Brekel ( voorzitter), Marije de Groot-Haen (CDA), Bert 
Schellekens (Lijst Riel Goirle), Johan Swaans (VVD), Ad van Beurden 
(VVD - agendapunt 2), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), 
Deborah Eikelenboom (SP), Arno de Laat  (SP), Antoon van Baal 
(PvdA), Lucien van der Sanden (PvdA), Willem Couwenberg (Lijst 
Couwenberg) 
Burgemeester Mark van Stappershoef, wethouder Theo van der 
Heijden 

Afwezig (met kennisgeving)   
 
Deze vergadering kunt u beluisteren op: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemene-
Zaken/2017/05-september/19:30 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Raadsvoorstel vaststellen herindelingsregeling Bakertand 
  
Standpunten fracties 
LRG Doel was om vast te stellen of er nu een beter verhaal ligt dan vorige keer. Bij een 

eerste lezing ontstaat die indruk. Gisteren zijn er tijdens de informatieavond wat 
vragen ontstaan over de grenzen zijn van het gebied. Wat is nu de begrenzing van 
het gebied? 
Het harde aantal woningen lijkt wel zacht geworden. Is blij dat de 
samenwerkingsovereenkomst openbaar is geworden, maar vindt het niet prettig 
dat de stukken over planschade niet openbaar zijn. Er zijn niet veel bewoners die 
niet weten dat er een mogelijkheid is om planschade in te dienen. Dus 
vertrouwelijk hiermee omgaan is niet nodig. 
In het raadsvoorstel zelf is er sprake van dat de woonwijk het karakter krijgt van 
een gemiddelde woonwijk in Goirle. Aan wat voor gemiddelde wordt dan 
gedacht? 

PAG Ziet in de samenwerkingsovereenkomst dat ook de Hoge Wal bij het plangebied B 
is betrokken.  
Nodigt mevrouw Eikelenboom om samen een motie in te dienen over 
aandachtspunten die de SP benoemt en die ook gedeeld worden door PAG.  
Ziet mogelijkheden bij de Hoge Wal om meer te bouwen, gelet op de inrichting in 
Bosckens, waar we dichter bij de A58 realiseren. 

CDA HVraagt zich af wat de Bakertand en wat de Hoge Wal is. De Bakertand ligt volgens 
google maps westelijk van de Abcovenseweg.  
Heeft gekeken op welk moment plan B erbij is gekomen. Hoe kan het zijn dat er in 
plangebied B een stuk Hoge Wal bij is gekomen?  Waar staat dat in de stukken? 
Welke argumenten zijn er?  
Op pagina 3 in het raadsvoorstel (een na laatste gedachtenstreepjes) staat dat 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemene-Zaken/2017/05-september/19:
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-Algemene-Zaken/2017/05-september/19:
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Tilburg contingenten ter beschikking stelt. Daarbij ontstaat het idee plan erbij erbij 
is gekomen.  
Waarom staat in het raadsvoorstel de toelichting op plangebied A en B niet 
helder? Waarom wordt het stuk Hoge Wal ook Bakertand (of Bakertand-West) 
genoemd? Waarom is opgenomen dat we moeten aansluiten op de 
referentiebeelden bij bijlage 4. Wat geeft dit voor vastigheid? 

SP We hebben het vooral over de problemen van dit moment. We hebben het over 
risico's en over nieuwe postcodes die veel geld gaan opleveren. Geld moet niet 
prevaleren boven kwaliteit. 
Goirle is een groen dorp. Als we ieder stukje volbouwen, dan verbleekt Goirle. 
Laten we zuinig zijn op dit stukje en nadenken over mogelijkheden. 
In de tekst staat dat de woonwijk het karakter heeft van een gemiddelde 
woonwijk. Dat lijkt erop duiden dat het een woonwijk is zoals er al veel zijn in 
Nederland. Het zou juist veel ruimte moeten geven voor bijzondere wensen. Met 
behoud van groen. Wil duidelijkheid over "gemiddelde woonwijk". Wat betekent 
dit, wie heeft dit besloten en wat voor invloed kan de raad hier nog op hebben? 
De SP is niet tegen het feit dat de Bakertand naar Goirle komt. Tilburg steekt veel 
geld in de eigen zak. Over de Hoge Wal is de vorige keer ook de indruk ontstaan 
dat Goirle in de Hoge Wal kan ontwikkelen. De informatieverstrekking vonden wij 
niet erg goed. Kan waarschijnlijk niet instemmen met het voorstel. 
Het uitkopen van Oerlemans en Primagaz zit niet in de berekeningen. Om hoeveel 
vierkante meter gaat het dat eventueel terugverkocht wordt voor € 30,00.  
De wethouder heeft aangegeven dat de raad nog twee keer aan zet is voor de 
inrichting van de wijk, maar krijgt wel het gevoel dat daar nu al op vooruit wordt 
gelopen. Zal terugkomen op de uitnodiging van de heer Van Oosterwijk. Zou graag 
iemand uitnodigen van een ecowijk voor een toelichting. 

VVD Uit de onderhandelingen is een aantal zaken gekomen. In het raadsvoorstel van 
2016 was nog geen sprake van het bouwen aan de oostzijde. De VVD was de 
vorige keer al tevreden. De VVD is in principe blij met dit voorstel. De VVD wil wel 
graag dat er een definitieve oplossing komt voor Primagaz.  
Het is prettig dat de contouren van Primagaz nu een stuk duidelijker zijn dan een 
jaar geleden. Gaat ervan uit dat plan B alleen maar door kan gaan als Primagaz 
verdwijnt. 

PvdA Is blij met de informatiebijeenkomst van gisterenavond. Die heeft duidelijker 
gemaakt wat in juridische taal was opgeschreven. De opdracht om een beter 
resultaat te bereiken is naar zijn mening ook goed ingevuld. Nog niet alles is 
duidelijk, maar binnen de context van het grotere geheel zijn we op de goede weg. 

Lijst 
Couwenberg 

Ziet het voorstel als een positief stuk. Wil Primagaz liever verplaatst hebben, zodat 
daar ook woningen gebouwd kunnen worden. 

Toezegging: Er komt een raadsinformatie met een duidelijke toelichting over het plangebied  
Afspraak: Als er we aan de slag gaan met de ontwikkeling van het plangebied aandacht besteden aan 
ecowijken. 
 
 
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als B-stuk naar de raadsvergadering. 
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3. Intergemeentelijke samenwerking 
Mevrouw De Groot vraagt zich af wat de gevolgen zijn van het vertrek van de gemeentesecretaris, die 
zware projecten trok.  
De burgemeester antwoordt dat het ambtelijk opdrachtgeverschap voor ICT project is over gedaan aan 
een afdelingshoofd. De burgemeester wordt bestuurlijk verantwoordelijk. 

 
 
4.   Verslag commissie Algemene Zaken van 20 juni  2017  
Het  verslag van de commissies worden ongewijzigd vastgesteld.  
De toezeggingenlijst wordt bijgewerkt. 
 
5. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders  
Er zijn geen inlichtingen. 
De burgemeester deelt mee dat Rob Kluyt de nieuwe directeur van Midpoint Brabant wordt. 
 
6. Vragen aan het college van burgemeester en wethouder 
 
7. Stukken ter kennisname (zie bijlage) 
Er zijn geen opmerkingen bij de stukken ter kennisname. 
 
8.         Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om  20.35 uur.  
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
10 oktober 2017.  
 
De voorzitter,     de griffier,   
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Toezeggingenlijst Commissie AZ  5 september 2017 
 
nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoeningdatum Wijze afdoening 

1. 5-9-2017 Raadsvoorstel Bakertand: Er komt een 
raadsinformatie met een duidelijke 
toelichting over het plangebied 

Wethouder Guus 
van der Put 

  

2. 23-11-2016 Raadsvoorstel marktverordening en 
marktgeldenverordening: bekijken of de 
kostentoerekening op het juiste niveau 
plaatsvindt. 

Wethouder Theo 
van der Heijden 

 We gaan het komende jaar gebruiken om de 
inkomsten en uitgaven te evalueren. 

 


