
Motie 
ex. art. 35 RvO 
 
De raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen op 31 oktober 2017,  
 
Overwegende dat 
 

• de raad in haar vergadering van 20 december 2011 het college opdracht heeft gegeven een 
herbestemming van de Maria Boodschapkerk als locatie voor woningbouw te onderzoeken; 

• voornoemd onderzoek ertoe heeft geleid dat het college locatie Maria Boodschap heeft 
opgenomen in de Notitie Prioritering Woningbouwlocaties (2016); 

• de eigenaar van de kerk Maria Boodschap (i.e. parochie De Goede Herder) begin 2016 een 
principeverzoek voor de bouw van (ca.) 22 appartementen en 2 grondgebonden woningen 
heeft ingediend; 

• het college in april 2016 onder voorwaarden medewerking heeft verleend aan dat 
principeverzoek en daarbij aangaf dat ‘deze (grondgebonden, red.) woningen volgens u (het 
parochiebestuur, red.) nodig zijn om het project in de kerk financieel mogelijk te maken’; 

• door bovenstaand citaat de suggestie wordt gewekt dat de bouw van appartementen in de 
kerk niet mogelijk is zonder de bouw van de grondgebonden woningen, omdat het plan dan 
niet financieel haalbaar zou zijn; 

• omwonenden en de Stichting Begraafplaatsen Goirle reeds medio 2016 hun zorgen over het 
voornemen tot de bouw van twee grondgebonden woningen kenbaar hebben gemaakt, onder 
meer vanwege de, in hun ogen, aantasting van het groene en open karakter van de omgeving 
en de onmogelijke of moeizame inpasbaarheid van parkeervoorzieningen; 

• het kerkgebouw in november 2016 verkocht is aan een projectontwikkelaar, Hermon Erfgoed; 
• er nu geen (directe) relatie meer bestaat tussen de opbrengsten van de grondgebonden 

woningen en de investeringslasten in het kerkgebouw; 
• de voorgaande twee overwegingen de conclusie rechtvaardigen dat de opbrengsten van de 

grondgebonden woningen niet bijdragen aan de financiële haalbaarheid van de 
herontwikkeling van het kerkgebouw, maar slechts dienen ter verbetering van de financiële 
positie van de parochie; 

• ook in de commissie Ruimte van 11 oktober j.l., waarin de secretaris van het parochiebestuur 
te gast was, niet gebleken is dat de ontwikkeling van grondgebonden woningen nodig is om de 
appartementen in de kerk financieel haalbaar te maken; 

• er behoudens de preservatie van het kerkgebouw, een rijksmonument, geen publiek belang 
bestaat bij de bouw van de twee grondgebonden woningen; 

 
 
 
Spreekt het als haar mening uit dat  
 

• de realisatie van twee grondgebonden woningen aan de Van Malsenstraat niet het beoogde 
effect was van de door de raad in 2011 aangenomen motie; 

• de realisatie van voornoemde grondgebonden woningen niet wenselijk is; 
 

 
Verzoekt het college 
 

• geen verdere medewerking te verlenen aan de bouw van de twee grondgebonden woningen 
aan de Van Malsenstraat; 

• het parochiebestuur en de omwonenden van de locatie Maria Boodschap van de inhoud en 
gevolgen van deze motie in kennis te stellen. 


