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Opgemaakt door Ingrid van Breda, commissiegriffier. 
Aanwezig 
 

Marije de Groot- Haen (voorzitter), Ad van Beurden (VVD), Paul 
Schellekens (VVD), Bert Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Mark van 
Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Lucien van de Sanden (PvdA), Antoon 
van Baal (PvdA), Jochem de Jong (CDA), Corne de Rooij (CDA), Jan van 
den Brekel (SP), Arno de Laat (SP), Tim Appels (Groep A).  
Wethouders: Guus van der Put en Harry van de Ven. 
Ambtelijke bijstand bij agendapunt 2.  

Afwezig (met kennisgeving) Cees Pelkmans (Lijst Riel-Goirle), Willem Couwenberg (Lijst 
Couwenberg), Toon Bogers (Pro Actief Goirle). 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Commissie-
Ruimte/2017/12-september/20.30 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2.  Raadsvoorstel uitvoeringskrediet Tilburgseweg 
Standpunten fracties: 
Pro Actief 
Goirle 

Vraagt aan de overige fracties hoe groot het probleem is dat we hier met 1,5 
miljoen euro gaan oplossen. Is dat deze investering waard? 

SP Vindt dat de aanpak van de Tilburgseweg veel geld kost. SP maakt zich zorgen over 
de veiligheid, vindt 2 richtingsverkeer onverantwoord en de rijbaan te smal. Stelt 
vragen over het lage tarief van de BOA's. De SP zal niet instemmen met het 
voorstel.  

PvdA Geeft aan dat VVN is betrokken bij de participatie en inspraak. PvdA vraagt naar  
het inhoudelijke standpunt van VVN.  

CDA Vindt dat voor de realisatie van de centrumcirculatie een hoog bedrag wordt 
gevraagd. Geeft aan dat niet is gekozen voor een rotonde en vraagt zich af of de 
veiligheid nu is gewaarborgd.  

Lijst Riel-Goirle Geeft aan dat het besluit over 2 richtingen al eerder is genomen. Vraagt zich af of 
het nog nodig is om een voorziening te treffen bij een pinautomaat. LRG 
benadrukt het belang van handhaving. 

 
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als B-stuk naar de raadsvergadering. 
 
3. Raadsvoorstel wijziging Afvalstoffenverordening 2009 
Standpunten fracties: 
PvdA Geeft aan dat de wijze waarop afval wordt ingezameld in de toekomst nog zal 

veranderen. Als Goirle t.z.t. een andere manier van afvalinzameling kiest, levert 
dat dan extra problemen op met BAT van gemeente Tilburg? 

CDA Vraagt waarom de gemeente niet heeft gekozen voor een normale aanbesteding. 
Waarom is niet gekeken naar andere partijen? Worden andere ondernemers 
gepasseerd? Botst dit uitsluitend recht met het aanbestedingsbeleid? 

VVD Vraagt of er nog andere partijen zijn dan BAT. Geeft aan dat de gemeente het 
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goede voorbeeld zou moeten geven met aanbesteden. De gemeente vraagt ook 
aan anderen (zoals Mainframe) om aan te besteden.  

 
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan als A-stuk naar de raadsvergadering. 
 
4. Raadsvoorstel beslissing op bezwaarschriften inzake vestiging voorkeursrecht Fokmast-Regte 

Heide  
De heer Mark van Oosterwijk verlaat de vergadering i.v.m. mogelijke belangenverstrengeling. 
Standpunten fracties: 
PvdA Vraagt waarom dit stuk in de raad wordt behandeld. 
VVD Vindt dat het college niet ingaat op het individuele belang bij bezwaarmaker 3. Het 

belang van de bezwaarmaker wordt weerlegd en dat rijmt niet met het betoog van 
de wethouder om er samen met de ondernemer uit te komen.  

CDA Geeft aan dat het streven om 2 ondernemers te helpen mogelijk ten koste gaat 
van een 3e ondernemer. CDA vindt dit merkwaardig en verzoekt het college om de 
3e ondernemer in het totaalplan te betrekken.  

 
Advies van de commissie: het raadsvoorstel kan vooralsnog als  A-stuk naar de raadsvergadering. 
Mogelijk wordt dit op verzoek van het CDA toch nog een B-stuk.  
 
5.  Verslag van de commissie Ruimte van 21 juni 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De toezeggingenlijst wordt doorgenomen. 
Toezegging 1 en 2 kunnen van de lijst af, toezegging 3 blijft staan. 
 
6. Inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders 
Er zijn geen inlichtingen van het college van burgemeester en wethouders. 
 
7. Vragen aan het college van burgemeester en wethouders   
SP vraagt naar de inzameling van PMD bij appartementencomplexen. Kunnen bewoners zich voor 
een extra container melden bij de gemeente of bij Leystromen?  
Wethouder Harry van de Ven geeft aan dat er gesprekken zijn gevoerd en passende oplossingen zijn 
gevonden. De bewoners zijn akkoord.  
 
PvdA geeft aan dat in aanloop naar de herinrichting Turnhoutsebaan aandacht is gevraagd voor 
voorzieningen voor minder validen. De herinrichting is gereed en er is geen enkele voorziening 
getroffen. Waarom kan niet standaard in het pakket van eisen "voorzieningen voor minder validen" 
worden opgenomen? Indien dit reeds in het pakket van eisen staat, waar is het bij de herinrichting 
Turnhoutsebaan dan misgegaan. 
Wethouder Harry van de Ven veronderstelt dat dit standaard in het pakket van eisen staat en gaat na 
waar het bij de herinrichting Turnhoutsebaan is misgegaan. De reactie volgt bij het verslag. 
  
Groep A geeft aan dat veel inwoners de angst hebben dat het 1x per 4 weken legen van de PMD 
container onvoldoende is. Kan in de testfase al kan worden bijgestuurd of wil de wethouder daar nog 
mee wachten? 
Wethouder Harry van de Ven geeft aan dat signalen bekend zijn. De wethouder zal niet nu al 
ingrijpen maar wacht de evaluatie op het einde van het jaar af. 



GEMEENTE GOIRLE 
Griffie 
 

 

 
 
 

 

Verslag commissie Ruimte d.d. 12 september 2017    
  

 3 

 
Groep A geeft aan dat Milieudefensie een rechtszaak heeft gewonnen van een gemeente over 
fijnstof en luchtkwaliteit. Is in het college over deze uitspraak gesproken en kan het college de impact 
die deze uitspraak voor de Gemeente Goirle heeft weergeven in de commissie Ruimte?  
Wethouder Harry van de Ven komt er bij de volgende commissie Ruimte of bij het verslag op terug 
wat deze zaak betekent voor de gemeente Goirle.  
 
Lijst Riel-Goirle vraagt waarom bij het project Maria Boodschap niet aan de raad is gevraagd om 
hierover een besluit te nemen. LRG vraagt om meer te handelen in de geest van de omgevingswet 
i.p.v. te wachten tot dit aan bod komt in het bestemmingsplan.  
Wethouder Guus van der Put geeft aan de procedure te doorlopen zoals die is geregeld in het 
reglement.  
 
Lijst Riel-Goirle heeft signalen ontvangen dat het pand Alphenseweg 4 in Riel reeds wordt bewoond 
door arbeidsmigranten. Past dit binnen het vergunningstraject dat nog doorlopen moet worden? 
Worden ook andere panden op deze locatie herbestemd? Verhuist ook uitzendbureau E&A naar Riel?  
Wethouder Guus van der Put geeft aan dat niet bekend is dat het pand al wordt bewoond. De 
wethouder meldt dat de vergunning deze week waarschijnlijk verleend zal worden, daarover 
ontvangt de raad dan raadsinfo. Van een herbestemming van meerdere panden is niets bekend. In 1e 
instantie zullen alleen 2 beheerders van E&A zich vestigen in het pand in Riel. De mogelijkheid om 
het kantoor erbij te betrekken wordt nadrukkelijk opengehouden.  
 
Lijst Riel-Goirle vraagt in het kader van de Goolse democratie naar mediation bij familie de Boer uit 
Riel. LRG roept het college op om de weg van mediation te volgen in plaats van handhaving.  
CDA heeft in het vragenuur al vaker aandacht voor mediation gevraagd en betreurt het dat een 
motie die hiertoe is aangenomen niet wordt uitgevoerd.  
Wethouder Guus van der Put geeft aan dat in voortraject is geconstateerd dat mediation geen 
haalbare optie is. De procedure loopt nu verder, er is al een besluit genomen en daartoe heeft de 
heer de Boer bij de rechtbank in Breda beroep aangetekend. 
 
8. Stukken ter kennisname   
Er zijn geen opmerkingen.  
 
9. Rondvraag 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50  uur.  
 
Aldus vastgesteld door de commissie Ruimte van de gemeente Goirle in haar vergadering van  
10 oktober 2017. 
 
De voorzitter,     de griffier, 
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Toezeggingen commissie Ruimte 12 september 2017 
Nr Datum Wat Wie Uiterste  afdoenings-

datum 
Wijze afdoening 

1 12-9-2017 PvdA geeft aan dat in aanloop naar de 
herinrichting Turnhoutsebaan aandacht is 
gevraagd voor voorzieningen voor minder 
validen. De herinrichting is gereed en er is geen 
enkele voorziening getroffen. Waarom kan niet 
standaard in het pakket van eisen 
"voorzieningen voor minder validen" worden 
opgenomen? Indien dit reeds in het pakket van 
eisen staat, waar is het bij de herinrichting 
Turnhoutsebaan dan misgegaan.  

Wethouder 
Harry van de 
Ven  

bij het verslag  Standaard zijn in het Programma Van Eisen (PVA) 
voorzieningen voor minder validen opgenomen 
(bijvoorbeeld verlaagde banden). Per project wordt er 
wel een afweging gemaakt hoe dat er uit gaat zien. Na 
monitoring van het kruispunt bleek het aantal 
overstekende minder validen zeer gering. Het aantal 
fietsers daarentegen is zeer groot. Naast een veilige 
oversteek is meegewogen dat doorstroming van het 
kruispunt voor het gemotoriseerd verkeer een van de 
belangrijkste doelen is. Daarom is de Verkeersregel 
Installatie (VRI) afgestemd op fietsers. Het kruispunt is 
overigens wel geschikt en veilig voor voetgangers en 
minder validen. Het gehele kruispunt ligt op één 
hoogte en de middenbermen zijn voldoende breed om 
een aantal voetgangers of minder validen plaats te 
geven om te wachten als het licht op rood gaat. 

2 12-9-2017 Groep A geeft aan dat Milieudefensie een 
rechtszaak heeft gewonnen van een gemeente 
over fijnstof en luchtkwaliteit. Is in het college 
over deze uitspraak gesproken en kan het 
college de impact die deze uitspraak voor de 
Gemeente Goirle heeft weergeven?   

Wethouder 
Harry van de 
Ven  

de volgende 
commissie Ruimte of 
bij het verslag  

In Goirle zijn geen overschrijdingen van Europese 
luchtkwaliteits normen en om die reden betekent de 
uitspraak niet veel voor Goirle. Goirle doet overigens al 
jaren mee met het nationaal 
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit. 
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3 23-3-2016 Stand van zaken uitvoering SP motie bij 
raadsvoorstel visie Zuidrand om te onderzoeken 
of het mogelijk is subsidie te verkrijgen met als 
doel bouwdelen in de Zuidrand te behouden. 

Wethouder 
Guus van der 
Put 

 Het onderzoek is nog in volle gang. Naar verwachting 
zullen de uitkomsten voor de zomervakantie 2016 
bekend zijn.  
5-8: In het kader van dit onderzoek is onder meer 
contact gezocht met de Erfgoedfabriek van de 
Provincie. Deze hebben de casus Zuidrand Goirle intern 
besproken. Er zal door de Erfgoedfabriek een “quick 
scan” worden uitgevoerd. De verwachting is dat deze 
quickscan na de zomer klaar is.  
Stand van zaken na de zomer: 
De “quick scan” wordt op dit moment door de 
Erfgoedfabriek uitgevoerd. Deze wordt integraal 
ingestoken: cultuurhistorisch belang en economische 
haalbaarheid zijn daarbij belangrijk maar ook andere 
aspecten zoals ruimte, duurzaamheid / energie, milieu 
en draagvlak worden meegenomen. Op basis daarvan 
wordt een advies uitgebracht aan de ambtelijk 
opdrachtgevers van de Erfgoedfabriek (vastgoedbedrijf 
+ afdeling cultuur). Deze opdrachtgevers nemen dan 
samen besluit of wel of niet een volgende stap wordt 
gezet cq het project wordt opgepakt. Dit proces zal 
naar verwachting komend half jaar worden afgerond. 
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