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Geachte mevrouw Eikelenboom, 

Naar aanleiding van uw brief van 27 januari jongstleden willen wij graag als volgt reageren.
Ten eerste vinden wij het prettig te merken dat u de moeite heeft genomen om deze actie te 
doen. De Hovel is een winkelcentrum van iedereen en uw betrokkenheid ondersteunt dat. 
U constateert in uw eerste alinea  dat het succes van de Hovel tot nu toe is uitgebleven. U 
gaat daarmee naar onze mening voorbij aan de enorme verbetering en impuls die de nieuwe 
Hovel tot nu toe gegeven heeft aan Goirle, ten opzichte van de oude situatie. Uiteraard is dit 
moeilijk te meten en het is evident dat de crisis op een ongelukkig moment is aangevangen, 
mede in de altijd al moeilijke opstartperiode van een dergelijk centrum. Dit neemt niet weg 
dat een heel aantal ondernemers het goed doet op de Hovel. Er is de laatste tijd intensief 
overleg met de winkeliersverenigingen, waarbij de promotie van de Hovel op de agenda 
staat. Ook de vastgoedeigenaren zijn in overleg betrokken. Er bloeien verschillende 
initiatieven op vanuit de ondernemers, waarvan de laatste PIN en win actie een goed 
voorbeeld is. Een andere positieve ontwikkeling is dat de horeca ondernemers zich hebben 
verenigd in een afdeling Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Goirle. Samen met die 
verschillende ondernemersverenigingen zijn we bezig om een professioneel centrum 
management op te zetten. 

Wij willen uw voorstellen graag beoordelen, maar ook niet los zien van de bovengenoemde 
ontwikkelingen. 
Een aantal van uw voorstellen is reeds eerder bij ons aan bod geweest en in ons regulier 
overleg met de ondernemersverenigingen besproken. Graag geven wij puntsgewijs reactie 
op uw voorstellen:

1. Pas de bestrating aan zodat er geen opstootrandjes meer zijn.
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Het gootje is in overleg met het gehandicaptenoverleg aangelegd en is voor de Hovel 
de blindengeleidelijn. De blindengeleidelijn is van essentieel belang visueel 
gehandicapten om zelfstandig door de Hovel te lopen. Ook in het geval dat we ervoor 
zouden kiezen om de blindengeleidelijn op te heffen zou het een erg dure 
aangelegenheid zijn deze te verwijderen omdat de gootbestrating in beton is gelegd. 
Wij hebben in een eerder stadium onderzocht of we de zijkanten af konden frezen, 
maar dit geeft een lelijk resultaat en is bovendien erg kostbaar. Ten slotte zijn de 
roosters onmisbaar voor de afvoer van regenwater.

2. De brug tussen de Hovel en de AH verwijderen en de bestrating aanpassen tot een 
brede en geleidelijke overgang (zo was het vroeger ook) Dit bevordert de doorgang en 
neemt zodoende veel irritatie weg, en het is veel vriendelijker voor gehandicapten.
De bruggen zijn nooit bedoeld geweest om te gebruiken voor rolstoelen. T.b.v. 
rolstoelen zijn er op diverse plaatsen eigen opgangen gemaakt die aan alle daarvoor 
te stellen eisen voldoen. Ook dit is destijds geheel afgesproken met het 
gehandicapten platform. Bij de AH, bij Intertoys, bij De Zeven Zonden en bij de 
drankenhandel zijn speciale opritten.

3. Versterk het succes van De Hovel door ook de horeca ondernemers meer ruimte voor 
terras toe te staan.
Het huidige terrassenbeleid bepaalt dat terrassen tegen de gevel van het horecapand 
moeten worden aangezet. Daar is destijds bewust voor gekozen, om de doorgang 
voor voetgangers vrij te houden. Overigens moet opgemerkt worden dat de 
horecavergunningen in Goirle het hele jaar gelding hebben, maar dat 
horecaondernemers slechts een gedeelte van het jaar hier gebruik van maken. 
Wanneer  straatmeubilair (waaronder de bloembakken) plaatsmaakt voor terras, zal 
(o.b.v. de huidige ervaringen) het grootste deel van het jaar meer leegte worden 
ontstaan, dan verlevendiging. Het huidige terrassenbeleid staat grotere terrassen niet 
toe. Op dit moment zijn wij voornemens om het uitstallingenbeleid te gaan 
vernieuwen. Omdat het terrassenbeleid hiermee samenhangt wordt ook dit beleid 
tegen het licht gehouden. Dit is een traject dat wij samen met de ondernemers 
vormgeven. We nemen uw wens in dit overleg mee.

4. Daar waar mogelijk de bomen rechtstreeks in de grond plaatsen. Daar waar het niet 
mogelijk is gebruik maken van bakken van verschillende hoogtes. Bloembakken in de 
zomer.
Daar waar de parkeerkelder onder de bestrating aanwezig is (onder het gehele hoog 
gelegen deel) kunnen geen bomen in de grond worden gepland. Naar onze mening 
geven de grote boombakken de Hovel juist een groenere uitstraling dan menig ander 
winkelcentrum. Er is gekozen voor verschillende soorten bomen met ieder op andere 
tijden bloesem en voor- en najaarsverkleuringen. Natuurlijk is het nog mogelijk om op 
enkele plaatsen bloeiende planten (al dan niet in bakken) te planten. Dit is echter een 
dure aangelegenheid aan onderhoud. Gezien onze huidige taakstellende 
bezuinigingsopdracht achten wij dit op dit moment niet haalbaar. Daarnaast zijn wij 
van mening dat er juist in de Hovel al erg veel staat en het beeld al maximaal 
onrustig is met alle aanwezige boombakken vaste bomen, kunstwerken, voetstapjes, 
uitstallingen, terrassen, bruggen, trappen, ramkraak bestendige palen, openbare 
verlichting, bankjes, enz. Ter plaatse van de AH richting de Gall en Gall dient de 
droogloop luifel nog te worden doorgetrokken. Dat is in de praktijk ook nog goed te 
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zien. Echter volgens de eigenaar van het pand (Corio) en de aannemer (Heymans) is 
de betreffende winkelier niet bereid om de noodzakelijke werkzaamheden in zijn 
winkel toe te staan. 

5. Als alternatief voor een bomenrij wordt een pergola geplaatst, parallel aan de 
boekenwinkel en de bakker. Banken met rugleuning in het midden, die aan 2 kanten 
gebruikt kunnen worden. Mariatuintje opnemen in de nieuwe groenstructuur. Klein 
speeltoestel voor kinderen.
Een pergola op het verhoogde deel plaatsen is technisch moeilijk of niet realiseerbaar 
omdat op geringe diepte onder de bestrating de parkeerkelder aanwezig is. Deze 
parkeerkelder is afgewerkt met mastiek. Hierdoor kan ter plaatse ook niets op het 
dek van de parkeergarage worden geschroefd. (lekkage) Ook zijn wij van mening dat 
een pergola weer een nieuw element toevoegt aan de toch al overdaad van 
verschillende elementen in de Hovel waardoor het beeld alleen maar onrustiger wordt 
en niet veel toevoegt aan de belevingswaarde van de Hovel. Het Mariatuintje is 
specifiek zo ingericht dat hier geen verblijfplek ontstaat. Wij zijn van mening dat dit 
niet de geschikte plaats is om een speelvoorziening te plaatsen. 

6. Kleed de blinde muur van de AH aan met klimplanten, muurschildering of 
wanddecoratie.
Op zich een goed idee. Hierover gaan wij met de eigenaar van het pand in overleg. 

7. De witte binnenmuur en de glaswand van de parkeergarage bieden mogelijkheden 
om aangekleed te worden met wanddecoratie of reclameposters.
Over de bedoelde witte binnenmuur is al vaker gesproken en voorstellen gedaan deze 
zijn echter tot op heden niet tot uitwerking gekomen. Het voorstel was om tegen deze 
muur een systeem te maken compleet met verlichting waarin de winkeliers konden 
adverteren tegen een vergoeding. De buitenste glasplaat is onlangs beplakt met folie 
met het logo van de Hovel erop. Dit was ook op verzoek van de winkeliers. We zullen 
dit idee in het overleg met de winkeliers opnieuw oppakken.

8. Onderzoek de mogelijkheden voor een openbaar toilet met invalidentoilet of verwijs 
duidelijk naar gemeentehuis of Jan van Besouwhuis.
Bij het ontwerp van de Hovel was een openbaar toilet in de kelder gepland. Het 
college van B&W heeft destijds besloten deze te laten vervallen, omdat het 
onderhoud en het beheer voor de gemeente te veel zou gaan kosten. Toen is 
inderdaad aangegeven dat de mensen tijdens de openingstijden in het gemeentehuis 
en in het CC naar het toilet konden. Een verwijzing is in de openbare ruimte echter 
niet aangebracht, omdat er in de praktijk maar erg weinig gebruik van wordt 
gemaakt. 

9. Een bushalte in het centrum. Goirle uit rijden met de auto.
De buslijn is vrij recent vastgesteld door de Provincie. Deze valt onder de stadsdienst 
van Tilburg. In dit vaststellingstraject was de doelstelling om tot snellere lijnen te 
komen met een betere dekkingsgraad. De lijn door Goirle is toen flink ingekort om de 
reistijd naar Centraal Station Tilburg korter te maken. De optie om de bus over de 
Tilburgseweg te laten lopen is destijds afgewezen. Voor de nieuwe route zijn toen ook 
de luxe TOP bushaltes aangelegd. Uw vraag om een extra bushalte bij de Hovel zou 
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inhouden dat de busroute opnieuw gewijzigd zou moeten worden. Dit achten wij op 
dit moment niet haalbaar. Uw opmerking dat het voor velen een puzzeltocht is om het 
centrum  uit te komen met de auto, is ook door de winkeliers aangekaart. Wij hebben 
daarvoor een bebordingsplan gemaakt, waar de groene aanwijsborden in De Hovel 
ook onderdeel van uitmaakten. In de uitvoering van het plan zijn de groene 
voetgangersborden wel geplaatst en de verwijsborden voor de automobilist niet. Wij 
hebben inmiddels ook de verwijsborden voor de automobilist aangebracht vanaf de 
parkeergarage, Goirle uit.

10.Stimuleer ondernemers om regelmatig iets te organiseren.
In ons regulier overleg met de winkeliers staat dit onderwerp op de agenda. Bij de 
winkeliers leven diverse ideeën om het centrum levendiger te maken door middel van 
evenementen. Daar is al veel van opgepakt. De gemeente wil hieraan meewerken 
door onder meer doorlopende vergunningen voor evenementen mogelijk te maken. 
De Stichting Recreatie en Toerisme Goirle e.o. zet zich in om ook het centrum op de 
kaart te zetten, door middel van het linken, promoten en financieel ondersteunen van 
acties. 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

de secretaris,                                      de burgemeester,

ing. J.M. Tromp                                                     mevrouw M.G. Rijsdorp
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