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Verslag 
  
Vergadering Verslag Bijeenkomst 31-05-2017 

Gehouden op 31-05-2017 

Opgemaakt door Judith Meulemans 

Aanwezig Gemeente Goirle: Weth. G. van der Put, Frans Beurskens, Sylvia 
Torremans en Judith Meulemans.  
Ruimte voor Ruimte: Marjolijn Nijssen.  
Omwonenden: zie bijgevoegde presentielijst. 

Afwezig   
Zaaknummer 2016-004693 
  
Dit verslag is een korte samenvatting van wat door de verschillende partijen (gemeente Goirle, 
Ruimte voor Ruimte en omwonenden) is gezegd. In een niet chronologische volgorde. 
 
19:00 Opening, welkomstwoord en voorstelrondje door Wethouder Guus van der Put. 
 

• Frans Beurskens geeft naast een korte toelichting over de procedure van het 
bestemmingsplan, zoals ook beschreven in de verzonden brief van 23 maart 2017, ook de 
stand van zaken weer m.b.t. tot het ingediende verzoek van Ruimte voor Ruimte. 
 

Samenvatting omwonenden: 
• Aan de omwonenden wordt gevraagd om aan te geven waar zij tegen aan lopen en wat hun 

bezwaren zijn: 
• Wie is er nu partij? Van Wanrooij of Ruimte voor Ruimte? 
• Op de website van Van Wanrooij staat dat er al grond en woningen in de verkoop staan. Hoe 

kan dit? 
• Er wordt aangegeven dat de grote kavels aan de Struikheide onverkoopbaar zijn. Echter zijn 

deze kavels , voor zover zij weten, nooit in de verkoop gezet. 
• Wat zijn de argumenten van Ruimte voor Ruimte dat deze kavels niet te verkopen zijn? 
• Is de prijs niet te hoog ingezet? Waarom is er niet geprobeerd met lager verkoopprijzen?  
• Waarom is er niet gekozen om de kavels te splitsen zodat er twee kleinere kavels ontstaan. 
• Er zijn meerder initiatieven geweest op die locatie, echter zijn die allemaal afgeketst. 
• Onder deze initiatieven waren ook rijtjeswoningen en appartementen. Wat is het verschil 

met de (standaard) rijtjeswoningen die Van Wanrooij nu op zijn site heeft staan? 
• Is Van Wanrooij van plan om te voldoen aan de randvoorwaarden? 
• De locatie is de entree van Riel. Hier zijn geen rijtjeshuizen en starterswoningen gewenst. 
• Wij hebben ons huis gekocht in de veronderstelling dat er vrijstaande woningen achter ons 

zouden komen. Volgens de laatste plannen komen er nu rijtjeswoningen. En dat geeft toch 
een heel ander gevoel. 

• We krijgen nu 5 achterburen en een brandgang langs ons perceel. 
• De rijtjeswoning komt veel dichter naar de perceelsgrens dan het bouwvlak van het huidige 

bestemmingsplan. Wij hebben een architect ons huis laten ontwerpen met de gegevens van 
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het huidige bestemmingsplan en hebben nu tuindeuren in de zijgevel. Nu daar veel dichter 
op de perceelsgrens wordt gebouwd kijken wij straks misschien tegen een hele hoge muur 
aan. Als wij dit hadden geweten hadden we een ander kavel gekocht. Dit alles heeft invloed 
op de veiligheid, leefbaarheid, bezonning en waarde van onze woning. 

• Waarom is de aanpak van de Omgevingswet hier niet gehanteerd? 
• Kunnen we elkaar ergens vinden of worden de hakken in het zand gezet? 
• Iedereen vind het goed als er gekeken wordt naar een oplossing met vrije kavels van ca. 500 

m2 met een incidentele 2-onder-1 kap woning.  De bottleneck zijn met name de 
rijtjeswoningen. 

• Verzoek om een schets te laten maken van het aangedragen alternatief en terugkoppelen 
aan de omwonenden. Misschien zijn we er dan wel snel uit. 

• Als van Wanrooij het plan niet op zijn site had gezet zouden wij nooit geïnformeerd zijn 
geweest.  Waarom zijn wij niet actief benaderd? 

• Wij gaan tot de Raad van State als de plannen zo blijven en dat kan dan lang duren. 
• Het is voor ons niet acceptabel dat er wordt afgeweken van het bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan. 
 

Samenvatting gemeente Goirle 
• De conceptversies van het voorontwerp bestemmingsplan zijn , als men dat wenst, in te zien 

op het gemeentehuis.  
• Gemeente en Ruimte voor Ruimte hebben  geen invloed op wat Van Wanrooij op zijn site 

zet. Daar is deze partij vrij in.  
• De gemeente en Ruimte voor Ruimte benadrukken dat de rijwoningen die bij Van Wanrooij 

op de website staan niet voldoen aan de randvoorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat 
er een pand wordt gebouwd, in 1 laag met een kap, dat gelijkenis heeft met een 
langgevelboerderij.  

• Een alternatieve herverkaveling is voor de gemeente bespreekbaar. Wellicht vrije kavels en 
2-onder-1-kap woningen. 

• De gemeente heeft naar aanleiding van het signaal van Ruimte voor Ruimte dat de grote 
kavels langs de Alphenseweg onverkoopbaar zijn, gestudeerd op verdichtingsmogelijkheden 
langs de Alphenseweg door verschillende varianten te schetsen. 

• Eén van de varianten is de variant die bij het principeverzoek is gevoegd. Dit is de variant van 
de maximale stedenbouwkundige verdichting, met een combinatie van vrijstaande 
woningen, tweekappers en een rijtje in de vorm van een grote langgevelboerderij. 

• Geprobeerd is aansluiting te zoeken bij bouwblokken zoals opgenomen in het geldende 
bestemmingsplan. 

• Er staan langs die route meerdere grote boerderijen, waarin bij een enkele boerderij ook 
meerdere woningen zijn gerealiseerd.  

 
Samenvatting Ruimte voor Ruimte (Marjolijn Nijssen ) 

• Ruimte voor Ruimte is eigenaar van de grond. 
• Het is de wens van Ruimte voor Ruimte om locatie af te ronden (woonrijp maken), maar 

verkoop van de grotere kavels blijft achter.  
• Er hebben meerdere activiteiten plaatsgevonden om de kavels te verkopen. Makelaars, 

beurzen, advertenties, website Ruimte voor Ruimte en online, kortingsacties, promotiefilm 
via social media e.d. 
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• Ruimte voor Ruimte verkiest aanpassing van het plan boven het in verkoop houden van een 
plan dat niet langer aansluit bij de huidige behoefte.  

• Karakter en stedenbouwkundige opzet blijven gelijk van het oorspronkelijke plan. De 
principes blijven intact, alleen wordt er herverkaveld en wordt een nieuw woningtype 
geïntroduceerd.  

• Het college heeft najaar 2016 als voorwaarde gesteld dat het beeldkwaliteitsplan intact blijft. 
Wel is een aanvulling nodig voor rijwoningen (sluiten in architectuur en bouwvolume aan op 
de karakteristieke boerderijen aan het lint Kerkstraat-Dorpstraat-Zandeind: 1 bouwlaag met 
kap) en ook is een lichtere zandkleur baksteen mogelijk. 

• Een aantal kavels is onder voorbehoud verkocht aan Van Wanrooij. 
• Van Wanrooij is de toekomstige eigenaar.  
• Ruimte voor Ruimte heeft een koopcontract gesloten met Van Wanrooij voor de koop van 

gronden. Hierin is als ontbindende voorwaarde opgenomen dat de koop niet doorgaat als er 
geen nieuw bestemmingsplan vastgesteld wordt. 

• Er is nu alleen nog maar een principeverzoek ingediend, dat door de gemeente is 
beoordeeld.  

• Het is niet gebruikelijk om de omgeving te consulteren voordat het college een principe 
besluit neemt over verzoeken van burgers en bedrijven.  

• De omwonenden zijn niet eerder benaderd omdat het eerste contact normaliter plaatsvindt 
bij het voorontwerp bestemmingsplan. Zover is het proces nu nog niet: Ruimte voor Ruimte 
heeft recent een tweede conceptversie van het voorontwerp bestemmingsplan ter toetsing 
aangeboden aan de gemeente. Dit concept is gebaseerd op het principeverzoek. 

• Ruimte voor Ruimte is bereid te kijken naar een alternatief plan voor de herontwikkeling, dat 
aanvaardbaar is voor bewoners en financieel haalbaar voor Ruimte voor Ruimte 

 
20:00 Afsluiting van de avond door Guus van de Put 

• De doelstelling van de avond is om boven tafel te krijgen wat er bij de omwonenden leeft en 
wat er volgens de omwonenden wel of niet kan.  

• Het is in ons aller belang om te komen tot een goede oplossing. 
• Het is vervelend dat Van Wanrooij het plan op zijn website heeft staan, wat niet aansluit bij 

de randvoorwaarden. 
• Een goede conclusie van de bijeenkomst is dat Ruimte voor Ruimte zich gaat beraden en 

alternatieven gaat bezien. 
 

Gemaakte afspraken: 
• Van de aanwezige omwonenden hebben 3 personen zich opgegeven als contactpersoon. 
• Ruimte voor Ruimte gaat onderzoeken of een andere variant haalbaar is. 
• De gemeente gaat de geschetste varianten opnieuw bekijken om te bezien of er een variant 

denkbaar is die dichter bij het huidige plan blijft; met op de locatie alleen vrijstaande 
woningen en twee-onder-één kap woning of met een ander programma binnen de huidige 
bouwvlakken uit het geldende bestemmingsplan. 

• Het resultaat zal, in een nog te plannen overleg, teruggekoppeld worden naar de 3 
contactpersonen. 

• Totdat deze terugkoppeling heeft plaatsgevonden zal er niet verder gegaan worden met de 
procedure. 

• Een verslag van deze bijeenkomst zal aan de aanwezigen worden toegezonden. 
 


