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Vestiging E&A in Riel 

De HFS-groep, waartoe REASeuro en HFS Flora & Fauna b.v. behoren, breidt uit en heeft zodoende 

behoefte aan nieuwe huisvesting. Dit wordt gerealiseerd aan de Vijfhuizenbaan. Uitzendbureau E&A 

gaat de panden die nu in gebruik zijn door REASeuro aan de Alphenseweg 4 huren. Hiermee verhuist 

E&A van Tilburg naar het Businesspark van Riel (Veertels) in Riel. E&A is een van de grootste 

uitzendorganisaties in de Benelux gespecialiseerd in de bemiddeling van veelal Poolse 

uitzendkrachten in de logistieke sector. 

 

Tijdelijke vergunning 

Op het terrein worden twee van de drie panden gebruikt als kantoorruimte en facilitaire ruimte voor 

het uitzendbureau. Medewerkers  van het bedrijf E&A Wonen, het facilitaire bedrijf, zullen zich hier 

ook vestigen. Het derde kantoorgebouw (zie foto) wordt verbouwd naar verblijfsaccommodatie voor 

ca. 78 arbeidsmigranten. Zij werken voornamelijk in de logistieke sector op industrieterrein 

Katsbogten in ploegendiensten en hebben contracten voor 3 of 6 maanden. Uitzendbureau E&A 

begeleidt de voornamelijk Poolse arbeidsmigranten. Alle faciliteiten die de uitzendkrachten nodig 

hebben zijn aanwezig, zij hebben een fiets ter beschikking en twee beheerders zijn dag en nacht op 

het terrein aanwezig. E&A maakt met elke uitzendkracht afspraken en ziet toe op de naleving 

daarvan. Zo dragen zij zorg voor een prima woon- en leefklimaat voor alle partijen, zowel op het 

terrein als naar de directe omgeving. 

 
Invulling regionale samenwerking 

In onze regio Hart van Brabant is met name in de logistieke sector een tekort aan werknemers. We 

doen dan ook een beroep op mensen uit andere landen, waaronder Polen. De huisvesting van deze 

arbeidsmigranten staat onder druk, er is een groot tekort aan geschikte ruimten. Samen met de 

andere gemeenten in onze regio willen we de huisvesting van deze arbeidsmigranten op een 

verantwoorde manier organiseren. Het college van Goirle staat positief tegenover de samenwerking 

tussen E&A en REASeuro waarbij enerzijds een nieuw bedrijf wordt gevestigd in onze gemeente en 

anderzijds invulling wordt gegeven aan dat regionale vraagstuk, leegstand wordt tegengegaan en 

vooral ook dat de HFS-groep haar bedrijven op de nieuwe locatie toekomstbestendig kan maken.  

 

 

 



Kaai goed ondernemen in Riel 

Onlangs heeft het college de beleidsregel “Kaai goed ondernemen in Riel” vastgesteld. Deze 

beleidsregel is in nauwe samenwerking met de Rielse ondernemers tot stand gekomen. Er zijn 

diverse sessies op het bedrijventerrein Veertels/Spoorweide gehouden waarbij ondernemers zowel 

wensen, kansen, als mogelijke oplossingen hebben geformuleerd. De opbrengst van dit uitgebreide 

traject is samengevat in het document 'Kaai goed ondernemen in Riel'. Het college van de gemeente 

Goirle gebruikt deze beleidsregel als toetsingskader bij nieuwe initiatieven. Uitgangspunt in deze 

beleidsregel is dat ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, mits de bestaande ondernemers in de 

huidige bedrijfsvoering niet worden belemmerd. Gestreefd wordt naar maatwerk. Dit waren 

nadrukkelijke wensen vanuit de ondernemers en de gemeente geeft hier invulling aan. De vestiging 

van E&A past binnen dit kader. 

 

Vergunningverlening 

Om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken zijn twee vergunningen vereist, een 

Omgevingsvergunning met de activiteit Bouwen/Handelen in strijd met regels van ruimtelijke 

ordening (ontheffing voor tijdelijke afwijking) en een omgevingsvergunning voor de activiteit 

Brandveilig gebruik.  

 

Als college hebben we in beginsel ingestemd met dit initiatief, daarop heeft aanvrager nu beide 

vergunningen aangevraagd. Voor de Omgevingsvergunning met de activiteit Bouwen/Handelen 

(ingediend op 28 juni 2017) in strijd met regels van ruimtelijke ordening geldt dat binnen 8 weken 

een besluit genomen moet worden over de aanvraag (uiterlijk voor 23 augustus 2017). Op de 

aanvraag om Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (ingediend (28 juni 2017) moet binnen 

26 weken een besluit over de aanvraag worden genomen (uiterlijk voor 28 december 2017). Pas 

nadat beide vergunningen zijn verleend mag het pand als zodanig in gebruik genomen worden. Dit is 

nadrukkelijk met aanvrager gecommuniceerd.   

 

Informatiemoment 

Omdat we kunnen voorstellen dat dit initiatief kan leiden tot vragen of opmerkingen, heeft Reaseuro 

samen met E&A besloten om een inloopochtend te houden. Deze vindt plaats aankomende zaterdag 

van 10.00 uur tot 13.00 uur op het perceel Alphenseweg 4 te Riel. Ter plaatse worden door Reaseuro 

en E&A presentaties gegeven over de plannen en zijn de ruimten te bezichtigen waarin de 

huisvesting zal plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


