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Aanleiding.
Per brief dd. 14 januari jl heeft het provinciebestuur aan ons college medegedeeld dat de door ons opgestelde
eindafrekening van de ISV subsidie is geaccepteerd. Het volledige toegezegde subsidiebedrag van
& 1.360.000,00 is daarbij definitief. Het laatste deel van de toegekende subsidie zal binnen 3 weken na 14
januari worden over gemaakt.
Ontstaan van het centrumplan Goirle
In het jaar 2000 kwam de raad van de gemeente Goirle tot de conclusie dat het centrum meer structuur moest
krijgen. Daarbij werd het volgende geformuleerd.
1. Goirle mist een samenhangend centrumgebied met een herkenbaar en aantrekkelijk hart.
2. De ruimtelijke kwaliteit blijft achter zowel qua opbouw, bebouwing als de inrichting van de openbare
ruimte.
3. De huidige verkeerscirculatie en het centrumparkeren vormen een belangrijke oorzaak en belemmeren
de ontwikkeling van een hoogwaardig multifunctioneel centrumgebied.
4. De winkelstructuur in het centrum staat onder druk.
5. In het winkellint in de Tilburgseweg zitten diverse "gaten" hetgeen ten koste gaat van de samenhang
en kwaliteit van het winkelgebied.
6. De winkelvoorzieningen in het centrum hebben behoefte aan structuurverbetering en uitbreiding.
7. De bestaande horeca en sociaal-culturele voorzieningen worden onvoldoende ingezet als belangrijke
dragers van het centrum.
8. Aan de woonfunctie (incl. belangen van bewoners) zal bij de planvorming meer aandacht worden
besteed.
In mei 2003 is het Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) voor het gehele centrum gepresenteerd.
Voor het deelgebied Sint Janstraat is een apart plan gemaakt hetgeen complementair is aan het IOP.

ISV Subsidie (Stedelijke vernieuwing)
Onderdeel van de ontwikkeling van het IOP en deelgebied voor de Sint Jansstraat was het berekenen van de
kosten en baten.
Vanaf het prille begin stond vast dat er een tekort voor de gemeente zou ontstaan.
Om deze reden is in een vroeg stadium door de gemeente Goirle aan het bestuur van de provincie Noord Brabant
verzocht om een bijdrage in het te verwachten tekort te leveren.
Per brieven van 30 september 2002, 2 december 2002 en 5 mei 2003 geeft de gemeente aan dat men de
plannen voortvarend aan het voorbereiden is en middels een gespecificeerde berekening wordt aangegeven
welk bedrag men denkt tekort te komen op basis van de nader uitgewerkte plannen (IOP) en aanvulling voor de
Sint Jansstraat.
Per brief dd. 7 juli 2003 verstrekt de provincie Noord Brabant hierop een definitieve subsidietoezegging van
50% van & 3.962.000,00 met een maximum van & 1.360.000,00 alsmede een definitieve toezegging voor de
bodemsanering.
Momenteel zijn we zover dat het toegezegde subsidiebedrag van & 1.360.000,00 wordt (is) afgerekend.
De subsidie voor de bodemsanering was enkele jaren geleden al afgerekend.
Basis- Besluiten en -overeenkomsten.
Op basis van het Integrale Ontwikkelings Plan, het plan voor het deelgebied van de Sint Jansstraat, de
begroting, de toegezegde subsidie van de provincie in het kader van ISV (Stedelijke vernieuwing) de
samenwerkingsovereenkomst Centrum Goirle en het besluit van de gemeenteraad van Goirle dd. 1 april 2003,
zijn alle plannen verder uitgewerkt.
Stand van zaken op dit moment.
Op dit moment zijn alle geplande deelgebieden uitgewerkt, besproken, overeengekomen, aanbesteed en
uitgevoerd en financieel afgehandeld.
Dit betreffen de volgende deelgebieden:
a. Bergvenne (deelgebied Sint Jansstraat) Thema van dit deelplan is zorg.
b. Beukenhof. Thema is cultuur en wonen
c. Fraterstuin. Thema van dit deelplan is Cultuurtuin
d. De Hovel. Thema van dit deelgebied is winkelen en wonen
e. Oranjeplein. Thema van dit deelgebied (buurt) park, multifunctioneel plein en parkeren
f. Centrumstraten en (een deel van)* het Kloosterplein
De totale cash flow van het centrumplan bedraagt meer dan 83 miljoen euro.
De openbare ruimte heeft ongeveer 6,5 miljoen euro gekost.
In totaal zijn ongeveer 325 woningen gerealiseerd.
Er is ongeveer 11.000m2 winkelruimte gereed gekomen (Renovatie en nieuwbouw)
Daarnaast zijn diverse straten, pleinen en parken gereed gekomen.
Nadere toelichting op deze deelgebieden treft u in de bijlage.
Al deze deelgebieden zijn binnen de afgesproken termijnen en binnen de beschikbare budgetten afgewerkt.
Uitzondering hierop is het meest westelijke deel van het Oranjeplein. Hier is er voor gekozen om eerst het
gezondheidscentrum te realiseren alvorens hier de nieuwe verharding aan te brengen zodat zo veel als mogelijk
hier schade is voorkomen. Overigens is ook dit plein nu gereed.
Nader zal worden bezien wanneer en op welke wijze de Tilburgseweg zal worden gereconstrueerd.
Bij de eindafrekening van het centrumplan zal een voorziening voor deze werkzaamheden worden getroffen.
Daarmee is niet alleen het centrum plan fysiek gereed (buiten de Tilburgseweg) maar ook financieel.
* Het Kloosterplein is zowel qua uitvoering als financieel afzonderlijk ontwikkeld. De visie voor het kloosterplein
is nog steeds een "groot" Kloosterplein.

Een nieuw centrum voor Goirle

1. Inleiding
In de zestiger jaren zijn langs de Tilburgseweg in Goirle, de oude verbinding tussen Tilburg en Poppel-Turnhout,
een aantal winkels geopend. Deze doorgaande straat werd door het gemeentebestuur en de bevolking als het
centrum van Goirle beschouwd.
De bevolking van Goirle kon met dit winkelbestand voorzien in de meest primaire levensbehoefte.
In de zeventiger jaren is het winkelcentrum "de Hovel"gebouwd. Dit was het eerste geconcentreerde
winkelcentrum in de kern Goirle. Hiermee werd voorzien in de behoefte van de inwoners van Goirle om een
uitgebreider assortiment aan goederen binnen de eigen kern te kunnen kopen.
Om "de Hovel" mogelijk te maken werd een villa met bijbehorende grote lommerrijke tuin, gelegen aan de
Tilburgseweg, door de gemeente gekocht. De villa werd verkocht om er een restaurant in te vestigen en in de
tuin werd een voor die tijd modern winkelcentrum gebouwd. In de daarop volgende periode zijn in de directe
nabijheid van het winkelcentrum een aantal "centrumvoorzieningen" toegevoegd.
Denk hierbij aan een nieuw gemeentehuis, en in het ter plaatse aanwezige klooster werden een bibliotheek,
cultureel centrum en muziekschool ingericht. Verder werd een jongerencentrum gebouwd.
Aan de Tilburgseweg vestigden zich een aantal winkels die complementair waren aan "de Hovel".
Deze omgeving werd daarmee steeds meer het kloppende hart van de kern Goirle.
De bevolking kwam veelvuldig naar dit centrum en maakte ook dankbaar gebruik van de centrumvoorzieningen.
Door de toenemende -auto- mobiliteit werd het verkeerskundig van belang om het doorgaande verkeer uit de
kern van Goirle te halen en is er een rondweg (de Turnhoutsebaan) rond het dorp gelegd. Tevens is in deze
periode op de omliggende pleinen parkeergelegenheid aangebracht.
Net na de eeuwwisseling (in het jaar 2000) kwamen de bestuurders van de gemeente Goirle tot de conclusie
dat er een lappendeken van voorzieningen en maatregelen was ontstaan die meer structuur moest krijgen.
Daarbij heeft men het volgende geformuleerd.
1. Goirle mist een samenhangend centrumgebied met een herkenbaar en aantrekkelijk hart.
2. De ruimtelijke kwaliteit blijft achter zowel qua opbouw, bebouwing als de inrichting van de openbare
ruimte.
3. De huidige verkeerscirculatie en het centrumparkeren vormen een belangrijke oorzaak en belemmeren
de ontwikkeling van een hoogwaardig multifunctioneel centrumgebied.
4. De winkelstructuur in het centrum staat onder druk.
5. In het winkellint in de Tilburgseweg zitten diverse "gaten" hetgeen ten koste gaat van de samenhang
en kwaliteit van het winkelgebied.
6. De winkelvoorzieningen in het centrum hebben behoefte aan structuurverbetering en uitbreiding.
7. De bestaande horeca en sociaal-culturele voorzieningen worden onvoldoende ingezet als belangrijke
dragers van het centrum.
8. Aan de woonfunctie (incl. belangen van bewoners) zal bij de planvorming meer aandacht worden
besteed.
Uit dit wensenlijstje blijkt dat de bestuurders van Goirle een aantal geformuleerde problemen wensten op te
lossen. In mei van het jaar 2003 is het Integraal Ontwikkelingsplan voor Goirle gepresenteerd.
(afgekort IOP) Dit is een integraal plan voor het gehele centrum van Goirle.

2. ISV Subsidie (Stedelijke vernieuwing)
Onderdeel van de ontwikkeling van het IOP en deelgebied voor de Sint Jansstraat was het berekenen van de
kosten en baten. Vanaf het prille begin stond vast dat er een tekort voor de gemeente zou ontstaan. Om deze
reden is in een vroeg stadium door de gemeente Goirle aan het bestuur van de provincie Noord-Brabant verzocht
om een bijdrage in het te verwachten tekort te leveren.
Per brief dd. 27 december 2001 is dit verzoek aan het provinciebestuur gedaan. Het te verwachten nadelig
saldo bedroeg toen & 4.456.521,00. Per brief dd. 2 april 2002 reageert het provinciebestuur op deze aanvraag
met de mededeling dat men bereid is een bedrag voor dit project te reserveren van 50% van het bedrag van
& 4.456.521,00 met een maximum van & 1.360.000,00. Tevens werd aangegeven dat men een bedrag van
& 199.500,00 wilde reserveren als bijdrage in de kosten voor bodemsanering.
Per brief dd. 7 juli 2003 verstrekt de provincie Noord Brabant een definitieve subsidietoezegging van 50% van
& 3.962.000,00 met een maximum van & 1.360.000,00 alsmede een definitieve toezegging voor de
bodemsanering.
Momenteel zijn we zover dat het toegezegde subsidiebedrag van & 1.360.000,00 zal worden afgerekend.
De afrekening vind plaats op basis van een accountantsverklaring.

3. Basis- besluiten en -overeenkomsten
Op basis van het Integrale Ontwikkelings Plan, het plan voor het deelgebied van de Sint Jansstraat, de
begroting, de toegezegde subsidie van de provincie in het kader van ISV (Stedelijke vernieuwing) de
samenwerkingsovereenkomst Centrum Goirle en het besluit van de gemeenteraad van Goirle dd. 1 april 2003,
zijn alle plannen verder uitgewerkt.

4. De deelgebieden met de thema's en gerealiseerde voorzieningen
a. Bergvenne (Deelgebied Sint Jansstraat)
Thema van dit deelplan is zorg.
Hier zijn vier appartementengebouwen gerealiseerd met daarin ongeveer 80 zorgappartementen. Parkeren
is hier deels in een ondergrondse parkeergarage en deels in de openbare ruimte. Bouwkundig architect:
Oomen Breda.
Bergvenne zicht vanaf Sint Jansstraat

Bergvenne binnenterrein

Bergvenne vanaf binnenterrein

b. Beukenhof en cultureel centrum Jan van Besouw
Thema is cultuur en wonen.
Hier is het voormalige klooster gerenoveerd en omgebouwd naar een volwaardig cultureel centrum met
theaterzaal. ( Ten dele onderdeel van het IOP) Bouwkundig architect: Jonkman en Klinkhamer uit
Amersfoort.
Tevens is hier een appartementengebouw met 25 woningen opgericht. Ook dit gebouw is voorzien van een
eigen ondergrondse parkeervoorziening. Bouwkundig architect: A.M. van Boven uit Sint Michielsgestel. In
de openbare ruimte is een leestuin t.b.v. de bibliotheek ingericht en er is parkeren ten behoeve van het
cultureel centrum onder een "bladerdak" (ongeveer 60 auto's).
Oude situatie cultureel centrum deels geamoveerd om plaats te maken voor woongebouw “De Beukenhof”

Oude situatie cultureel centrum Jan van Besouw

Nieuw gerealiseerde woongebouw “De Beukenhof”

Nieuwe ingang voor cultureel centrum Jan van Besouw en parkeren onder bladerdak

Ingang cultureel centrum Jan van Besouw

Leestuin cultureel centrum Jan van Besouw

c. Fraterstuin
Thema van dit deelplan is Cultuurtuin.
Binnen dit gebied zijn in de oude kloostertuin 12 parkwoningen gebouwd en is het bestaande fraters
woongebouw (slaapzalen van de fraters) gerestaureerd en zijn hier 6 appartementen in gerealiseerd.
Tevens is de tuin opnieuw ingericht en is complementair als beeldentuin en openluchttheater aan het
cultureel centrum Jan van Besouw die deze tuin omsluit. Bouwkundig architect parkwoningen: Bedaux-de
Brouwer Goirle, bouwkundig architect Fraterswoongebouw: K3 architectuur, Landschapsarchitect: Kuiper
comp. Rotterdam.
Overzicht nieuwe Fraterstuin

Nieuwe parkwoningen

Nieuwe Fraterstuin met zicht op nieuwe zaal van cultureel centrum Jan van Besouw

Het gerenoveerde “Fraters woongebouw” tot 6 appartementen. Huidige naam is “Fratersveste”

d. De Hovel
Thema van dit deelgebied is winkelen.
Binnen dit deelproject is voor een belangrijk deel het toen bestaande winkelcentrum gesloopt. De bestaande
winkels die niet werden gesloopt zijn allemaal gerenoveerd en voorzien van een nieuwe uitstraling en
nieuwe voorgevel zodat deze passen in het totale beeld van de vernieuwde Hovel.
Tevens werd binnen dit deelproject een ondergrondse parkeergarage aangelegd voor ongeveer 300 auto's.
Vanuit de parkeergarage komen de klanten via een lift dan wel via twee tapis roulants in het hart van het
winkelcentrum op de begane grond. De nieuwe Hovel bevat ruim 11.000 m2 aan commerciële ruimten
(winkels, opslag, horeca, en aan huis gebonden beroepen). Tevens zijn hier ongeveer 150 appartementen
boven de commerciële ruimten gebouwd. Bouwkundig architect: Van der Goes Hilversum.
Landschapsarchitect: Kuiper comp. Rotterdam.

Oude situatie De Hovel

Tijdelijk winkelcentrum tijdens de werkzaamheden

Bouwput voor ondergrondse parkeergarage

Renovatie van het bestaande te behouden deel van winkelcentrum De Hovel

Ruwbouw van de nieuwe Hovel januari 2007

Nieuwe winkelcentrum de Hovel westzijde

Nieuwe winkelcentrum de Hovel promenade west naar oost

Nieuwe winkelcentrum de Hovel ovale gebouw

Nieuwe winkelcentrum de Hovel noord-oost zijde

Nieuwe winkelcentrum de Hovel zuid promenade

Nieuwe winkelcentrum de Hovel oostzijde

Nieuwe winkelcentrum de Hovel aan huis gebonden beroepen met bovenwoningen zuidzijde

Ingang parkeergarage nieuwe winkelcentrum de Hovel

e. Oranjeplein
Thema van dit deelgebied is (Buurt) park, multifunctioneel plein en parkeren.
Binnen dit deelproject is een appartementencomplex met ongeveer 25 woningen en ondergrondse
parkeerkelder opgericht. Tevens is op het oostelijk deel van dit plein een park en op het westelijk deel een
parkeerplein annex evenementenplein gerealiseerd. Bouwkundig architect: Architectenwerkgroep Tilburg.
Het parkeren is bedoeld voor centrumparkeren met ongeveer 100 auto's. Landschapsarchitect: Kuiper
comp. Rotterdam. Later is, buiten het centrumplan om, aan het Oranjeplein nog een gezondheidscentrum
toegevoegd.

Oranjeplein oude situatie winters beeld

Start bouw appartementencomplex op Oranjeplein

Aanleg parkdeel Oranjeplein

Uitvoerende werkzaamheden westelijk deel Oranjeplein

Start werkzaamheden westelijk deel

Nieuwe Oranjeplein met appartementencomplex “Hof van Oranje”

Verharde nieuwe deel van Oranjeplein t.b.v. parkeren en evenementen met aan de westzijde het nieuwe gezondheidscentrum

Nieuwe parkdeel van Oranjeplein met kunstwerk “de Hemelwenk”

Nieuwe oostzijde Oranjeplein park

f. Centrumstraten en Kloosterplein
Binnen het centrumplan is een groot aantal centrumstraten gereconstrueerd en is de verkeersstructuur
opnieuw gereguleerd. Daarbij is duurzaam en veilig als uitgangspunt gehanteerd. Tevens zijn alle delen van
de openbare ruimte in overleg met het gehandicaptenplatform toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en
tevens zijn vrijliggende fietspaden en voldoende fietsenstallingplaatsen aangelegd.
Het centrale kloosterplein is aangelegd als verbindingsplein tussen de diverse deelgebieden en is een
verblijfs- en evenementenplein. Ontwerp van de openbare ruimte: Gemeente Goirle.
Het openbare gebied voldoet aan het politiekeurmerk en binnen het centrum van Goirle is op veel plaatsen
toegepaste kunst aangebracht.
Eerste steen legging Kloosterplein burgemeester mevrouw Rijsdorp en wethouder Verhoeven

Detail gereconstrueerde Kloosterplein

Toegepaste kunst “voetstapjes” in de openbare ruimte. Ontwerp van studio Abals, Bas Maters

Bestaande bomen verplaatst in plaats van kappen

5. Financiële gegevens
Binnen het gehele centrumplan is voor alle hierboven genoemde zaken de cashflow ruim 83 miljoen euro. De
openbare ruimte heeft ongeveer 6,5 miljoen euro gekost.
Het nadelig saldo voor de gemeente Goirle is ongeveer even groot als voor de aanvang van de uitvoerende
werkzaamheden is begroot en bedraagt ruim 5.4 miljoen euro. De toegezegde subsidie in het kader van ISV
door de provincie Noord Brabant bedraagt & 1.360.000,00.
Belangrijk is dat de gemeente Goirle een forse inhaalslag heeft gemaakt op het gebied van stedenbouw,
beleving van de openbare ruimte, bruikbaarheid van haar centrum, leisure, commerciële activiteiten,
cultuurbeleving, verkeersveiligheid wooncomfort enz.

J. Verhoeven
Wethouder.

