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Bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,
Op donderdag 30 maart heeft het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant de Kansenkaart Leisure
2013 vastgesteld. Per brief van 4 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant de
definitieve versie aan ons college aangeboden met het verzoek om deze kansenkaart mee te nemen in het
gemeentelijk beleid en deze uit te dragen in onze contacten met de vrije tijdsector. Graag stellen wij u via deze
brief op de hoogte van de inhoud van deze Kansenkaart Leisure.
Interactief proces
In oktober 2012 verscheen het ambitiedocument "Dreamport Brabant 2025" van Midpoint Brabant. Dit
ambitiedocument daagde de regio uit om aan te geven waar in de regio kansen liggen voor welke vormen van
leisure. Het product daarvan is de Kansenkaart Leisure. De kansenkaart is een dynamisch product en
vaststelling is daarmee relatief. Een keer per jaar wordt de Kansenkaart bijgewerkt en staat deze ook op de
agenda van het Algemeen Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
Uiteraard staat de kansenkaart en met name de uitwerking op de agenda van het porteleuillehoudersoverleg
Economische Zaken en Recreatie & Toerisme.
Algemeen
De insteek voor de leisurekansenkaart is in beginsel een economische. Er is uitgegaan van de leisure-ambitie
2025 zoals opgenomen in het visie document van Midpoint Brabant, te weten "Hart van Brabant is in 2025 de
Leisure regio voor de internationale familie short-break markt". Leisure (ofwel vrijetijdsvoorzieningen) kan voor
een kern of regio zowel maatschappelijk, sociaal als economisch waardevol zijn. Bijzonder aan leisure is dat niet
alleen de vestigingslocatie (bv het attractiepark) profiteert, maar ook een veel groter gebied waarbinnen
afgeleide vrijetijdsactiviteiten plaatsvinden of leveranciers gevestigd zijn. De uiteindelijke opbrengsten zijn door
deze indirecte of afgeleide opbrengsten en werkgelegenheid vaak veel groter dan de directe opbrengsten (bv
entreegelden) alleen. Het ontwikkelen van een sterk leisure cluster dient derhalve ter versterking van de
regionale economie, het algehele leef- en vestigingsklimaat en het imago.
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De vrijetijdseconomie in het algemeen kan zorgen voor werkgelegenheid voor zowel laag- als hoogopgeleiden en
daarmee banen vervangen die in de maakindustrie of bouw wegvallen. Het is dus ook voor Goirle van belang het
belang van leisure te onderkennen en actief te participeren. Dit heeft uw raad ook onderschreven in de recent
vastgestelde Toekomstvisie Thuis in Goirle, groen, sociaal en ondernemend.
Hoofdlijnen Kansenkaart Leisure 2013
De totale tekst van de kansenkaart is te vinden op http://www.regio-hartvanbrabant.nl/downloadcentrum onder
Eindrapportage Kansenkaart Leisure. De hoofdlijnen geven wij hieronder aan.
Het zwaartepunt van de kansenkaart ligt op het verkennen van de kansrijke locaties, de ruimtelijke structuur en
economische kansen die daarbij horen. Locaties en zones zijn bewust nog niet te veel conceptueel ingekleurd
omdat dat ook vooral aan de markt overgelaten moet worden. Wel is onderscheid gemaakt in hoogdynamische
en laagdynamische zones waarin de intensiteit en het marktbereik van de toekomstige leisure variëren. Deze
zonering is gebaseerd op de ruimtelijke structuur. Per zone is op basis van de economische kansen op
hoofdlijnen een ontwikkelrichting aangegeven door middel van sfeerbeelden.
Als doelgroep worden primair gezinnen met jonge kinderen en groepen aangemerkt. Daarnaast kan deze
doelgroep door de reeds aanwezige natuur, cultuur en mogelijkheden voor buitenrecreatie in de regio worden
aangevuld met natuurliefhebbers, cultuurliefhebbers en shoppers.
Voor de gemeenten is het zaak binnen hun bereik zowel de "hardware" (locaties, infrastructuur, vastgoed, etc.)
als de "software" (arbeidskrachten, promotie, programmering, etc.) optimaal op orde te hebben. De
kansenkaart is geen marketinginstrument of acquisitiedocument, maar legt een verbinding tussen de ambities
voor leisure en de ruimte die daarvoor beschikbaar is. Dit is zowel bruikbaar voor de overheid als
geïnteresseerde marktpartijen.
Voor een stevige duurzame en rendabele vrijetijdseconomie is een drietrapsraket nodig. Het blijkt dat het aantal
bezoekers binnen Midden-Brabant momenteel niet meer groeit. Wel komen er leisurevoorzieningen bij (zoals
indoorspeeltuinen, agrariërs die omschakelen en leisure activiteiten gaan uitoefenen enz). Doordat het aantal
bezoekers niet toeneemt en het aanbod uitbreidt worden het steeds moeilijker voor de voorzieningen om
inkomsten te generen. Om een aanzienlijke groei door te kunnen maken, moeten er meer bezoekers naar de regio
komen. Om dit te bewerkstelligen, is gekozen voor een drietrapsraket.
- er moeten (minimaal) twee trekkers van Europese merkwaarde worden toegevoegd (zoals Efteling en Beekse
Bergen);
- er moeten meer verblijfaccommodaties worden gerealiseerd, met name hotels, bungalows en lodges;
- bestaande kwaliteiten moeten worden versterkt door innovatie en samenwerking.
Er is dus onderscheid gemaakt in hoogdynamische en laagdynamische zones, waarbij de algemene basis is,
aansluiten bij wat je al hebt aan economische kansen en ruimtelijke structuur zoals:
- rekening houden met het Midden-Brabantse DNA, industrieel verleden, cultuurhistorie, groene omgeving,
gastvrijheid en onderwijs- en kennisinstellingen, veel klein- en middelgroot aanbod;
- regio heeft al 2 grote leisure voorzieningen;
- verbouwen aan het huidige aanbod aan performing arts en live entertainment;
- verder bouwen aan de (historische) maakindustrie en geclusterd thematische retail;
- verbindingen leggen met de zorgsector.
Verder is onderscheid gemaakt in toplocaties, middelgrote ontwikkelingen en kleinschaligere ontwikkelingen.
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Wat betekent dit voor Goirle?
Zoals aangegeven is het van belang voor Goirle om actief deel te nemen aan deze ontwikkelingen. De leisure is
ook voor Goirle een kans om op diverse terreinen zoals economisch, maatschappelijk, natuur en cultuur
verbindingen te leggen en ontwikkelingen tot stand te laten komen. Uiteraard zijn niet alle genoemde
ontwikkelingen voor Goirle interessant. De ligging ten opzichte van België maakt Goirle ook extra interessant.
Vanuit Goirle ben je niet alleen snel in de Efteling, Beekse Bergen en de binnenstad van Tilburg, maar ook in
Bobbejaanland en Turnhout enz.
Dat is ook de kracht van het verhaal, op een aantal locaties kan een internationale trekker worden
gepositioneerd, in Goirle is dat niet het geval. Andere locaties lenen zich meer voor ontwikkelingen die gebruik
maken van de groene omgeving of het industrieel verleden. Dit soort ontwikkelingen kunnen goed in Goirle
plaats vinden. De diverse ontwikkelingen binnen de regio Hart van Brabant zijn vervolgens complementair aan
elkaar waardoor alle partijen belang hebben bij en een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. De
ontwikkelingen die binnen Goirle kunnen plaatsvinden moeten dus qua aard en omvang passend zijn binnen en
bijdragen aan onze kernwaarden en kwaliteiten. In de voorliggende kansenkaart is hiermee rekening gehouden.
Zo is bijvoorbeeld geen ontwikkellocatie op de Regte Heide gelegd, maar juist op een aantal locaties rondom de
Turnhoutsebaan, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de groene omgeving, zonder afbreuk wordt gedaan
aan die groene omgeving.
Concrete locaties
Op de kansenkaart zijn 4 toplocaties aangegeven, hier kunnen de grote internationale trekkers worden zich
vestigen. Zoals eerder aangegeven passen dergelijke grote trekkers niet in het Goirlese profiel. De toplocaties
zijn de omgeving Efteling, omgeving Beekse Bergen, Poort van Heusden en centrum van Tilburg.
Goirle heeft een viertal locaties aangeduid voor middelgrote ontwikkelingen, hier is ruimte voor middelgrote
leisure ontwikkelingen met een (boven) regionaal karakter, ondersteunend aan de grote trekkers. Deze locaties
zijn:
1. Zone rondom de Natuurpoort (Recreatieve Poort).
Het is de bedoeling dat bij de Recreatieve Poort naast een informatievoorziening en horeca ook een
educatieve functie wordt ingevuld en overnachtingsmogelijkheden worden geboden. Mogelijk is hier ook
ruimte voor een uitbreiding met outdooractiviteiten. Verder is het de bedoeling dat aan de overzijde van de
Turnhoutsebaan de golfbaan Nieuwkerk wordt verplaatst. In het verleden was in deze omgeving ook hotel
de Golf gevestigd en het voormalige café D'n Overkant was hier gevestigd. De omgeving leent zich voor
concentratie van diverse leisure ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van hoogwaardige
verblijfsaccommodatie en welness.
2. Locatie HAVEP
In het ambitiedocument Dreamport Brabant 2025 is aangegeven dat er mogelijkheden aanwezig zijn voor
verbindingen op het gebied van het industrieel verleden en de gastvrijheidseconomie. Te denken valt aan een
experience lab, outlet center, hergebruik van gebouwen, musea, beleving van het verleden, al dan niet in
combinatie met de huidige woningbouwplannen.
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3. Riels Kwadrant
Dit gebied is reeds eerder onderzocht als mogelijke locatie voor de verplaatsing van het sportpark. Nu dit
niet doorgaat, zijn er wellicht andere mogelijkheden om dit gebied te herontwikkelen. Het kan een
interessante leisure locatie zijn aangezien het een zichtlocatie betreft met zeer goede
ontsluitingsmogelijkheden richting stad en snelweg en ook België. Een mogelijk leisurepark gericht op
combinaties van bijvoorbeeld water en natuur, flora en fauna, welness of spiritualiteit zou hier een plaats
kunnen vinden.
4. Locatie entree Tijvoort (manege, sauna)
Deze locatie is ook een zichtlocatie met goede ontsluiting. In de omgeving bevinden zich reeds
leisurebedrijven zoals de sauna De Thermen, manege, Pelikaanhal, sportvelden. Met name de koppeling met
De Thermen biedt wellicht mogelijkheden voor hoogwaardige verblijfsaccommodatie.
Zonering
Zoals aangegeven zijn binnen de regio 2 zones aangeduid. De hoogdynamische zone, in deze zone moeten de
internationale trekkers hun plek krijgen, deze zone is gericht op attracties, shopping, evenementen en cultuur:
internationale leisure! Het noordelijk deel van Goirle ligt in deze zone (ten noorden Rillaersebaan en
Zandeind/Gilzerbaan). De laagdynamische zone, deze is gericht op natuur en cultuur: beleef de regio! Goirle ligt
grotendeels in de laagdynamische zone. De economische kansen in deze zone liggen op het versterken van het
landelijke en luxe karakter aangevuld met concepten op het gebied van sport, welness en zorg (gezondheid in
het algemeen). In deze zone komen golfbanen voor, de zone wordt aangevuld met welness en luxe(er)
verblijfsaccommodaties, hierbij valt te denken aan golfresort met luxe vakantiewoningen, appartementen of
vergelijkbaar hotel, maar ook kwalitatief welnessresort of individueel object. Extensieve en actieve vormen van
recreatie, in combinatie met hoogwaardige horeca zijn goed denkbaar in kernen als Oisterwijk, Heusden en
Hilvarenbeek. Ook Goirle leent zich, weliswaar in mindere mate, hiervoor, dit blijkt ook uit de uitkomsten van
het door uw raad vastgestelde positioneringsonderzoek.
Vervolg
Het is dus de bedoeling dat deze leisurekansen door wordt vertaald in regionaal en gemeentelijk beleid. Vanuit
de regio zal dit gebeuren in de regionale ruimtelijke visie. Voor het gemeentelijk beleid geldt dat met relatief
kleine ontwikkelingen (regionaal bezien) zoals de komst van de Recreatieve Poort, de vestiging van Rocks 'n
Rivers, ontwikkelingen bij het Klooster Nieuwkerk als concreet invulling wordt gegeven aan de (regionale)
leisure gedachte binnen Goirle. Leisure (vrije tijdseconomie) zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de
locale economie, Leisure kan bijdragen aan het trekken van bezoekers, leidt tot werkgelegenheid zowel bij de
leisurevoorzienigen als bouwers en toeleveranciers. Goirle zal kansen op dit gebied dan ook met belangstelling
volgen en daar waar mogelijk zullen we deze benutten.
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