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Opgemaakt door  Berry van 't Westeinde (griffier) 
Aanwezig 
 

Erik Schellekens (voorzitter), Bert Schellekens (LRG), Marije de Groot 
(CDA), Piet Poos (CDA), Ad van Beurden (VVD), Johan Swaans (VVD), 
Paul Schellekens (VVD), Pernell Criens (PvdA), Antoon van Baal 
(PvdA), Henk Gabriëls (PAG), Corné de Rooij (CDA - vanaf agendapunt 
2) 
Gasten 
Mevrouw Karluk (Vodafone) 
De heer Stroucken (bewoners Veertels) 
De heer Van de Corput (ondernemers Riel) 
Michel Tromp (gemeentesecretaris) 

Afwezig  
(met kennisgeving) 

Mark van Oosterwijk (PAG), Liselotte Franssen (LRG), Christel van 
Neerven (PAG), Stijn van den Brekel (SP), Willem Couwenberg (Lijst 
Couwenberg) 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op : 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/04-juli/20:00 
 
 

1. Informatie over de uitvoering van de motie Veertels 
De voorzitter leidt het agendapunt in. 
Wethouder Guus van der Put informeert de aanwezigen over de uitvoering van de motie Veertels. 
(Presentatie bijlage 1) 
De heer Stroucken geeft een toelichting namens de omwonenden (zie bijlage 2) 
De heer Van de Corput geeft een toelichting namens de ondernemers Riel (zie bijlage 3) 
Mevrouw Karluk geeft namens Vodafone aan dat het technisch helaas niet anders kan dan met een 
grote mast, om het gebied te voorzien van 4G en binnenkort ook 5G. KPN geeft aan wel te willen site-
sharen op de mast op de huidige locatie. Wanneer er geen vergunning wordt afgegeven zal Vodafone 
waarschijnlijk voorlopig geen mast plaatsen. 
 
Bert Schellekens heeft een aantal vragen over het verhaal van de wethouder. Hem is niet helder wat 
de consequenties zijn van het evalueren van het huidige antennebeleid in 2018. Ook is niet helder 
wat voor extra ruimte er is als we het zoeken buiten de huidige beleidskaders. 
Ad van Beurden geeft aan dat de VVD de motie niet gesteund heeft, omdat het beter is dat bewoners 
en ondernemers samen met Vodafone naar een oplossing zoeken. Waarom trekt Vodafone de 
stekker eruit als deze locatie niet doorgaat?  
Mevrouw Karluk antwoordt dat het betekent dat Vodafone op dat moment weer van voor af aan 
moet beginnen met onderzoek. Dan moet de locatie in Riel weer worden afgewogen worden tegen 
andere plaatsen waar een dekkingsgat is. Goirle loopt nu als gemeente erg achter. We hebben nu 
budget vrijgemaakt om dit op te lossen. Als het niet doorgaat komt Goirle weer onder aan de lijst. 
 
Paul Schellekens hoort de wethouder zeggen dat Vodafone bereid is om naar een andere locatie te 
kijken, als deze locatie niet doorgaat, mits de kosten worden vergoed. 
Mevrouw Karluk dat staat nog steeds open. Dan zou het wel onderaan de prioriteitenlijst gaan staan. 
Maar gezien de kosten van een nieuwe locatie denkt zij dat het daar zal stranden.  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/04-juli/20:00
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Antoon van Baal geeft aan dat in de kern Goirle een 200 meter zone geldt rondom masten. Is er 
verschil in beleid, en zo ja, waarom? 
Henk Gabriëls stelt dat in het bedrijfsleven geldt dat uiteindelijk aan ieder project geld moet worden 
verdiend. Is er gedacht aan het plaatsen van 2 masten? 
Mevrouw Karluk geeft aan dat een 37,5 meter nodig is voor de hoogte, onder andere om heel Riel te 
bedekken.  
In dat geval zijn masten zeker minimaal 25 meter, omdat men boven de boomgrens uit moet komen. 
Er is geen budget voor 2 masten . Bovendien ligt er het verzoek van sitesharing van KPN. 
De heer Stroucken geeft aan dat de scouting geen last heeft van zulke lasten om over de hele wereld 
uit te zenden. Daarnaast is er nog het probleem van de elektromagnetische straling. Vergelijkt met 
asbestproblematiek in het verleden. Hij is bang dat er mensen aan gaan overlijden. 
 
Wethouder Guus van der Put geeft aan dat er geen consequenties zijn van een evaluatie voor het 
huidige beleid. De twee antennes die nu in behandeling zijn, zijn gebaseerd op het huidige beleid. Die 
zijn input voor de evaluatie. Als we komen tot een andere zonering in de toekomst, dan is dat ook 
weer een afweging. Of de masten al geplaatst zijn volgend jaar is niet zeker, omdat  wanneer wordt 
doorgeprocedeerd kan de procedure 2 tot 3 jaar duren.  
Het beleid is voor Goirle en Riel gelijk. We kijken eerst of plaatsing op gebouwen mogelijk is, daarna 
kijken we naar de mogelijkheid van plaatsing op bedrijventerreinen.  
 
Marije de Groot is blij dat er geen verschil is in het beleid tussen Goirle en Riel. Heeft ernstige moeite 
met de vergelijking met asbest en mensen die overlijden. 
Ad van Beurden lijkt het heel erg jammer wanneer dit naar de Raad van State moet. Het lijkt hem 
voor Vodafone niet handig is wanneer zij de stekker eruit trekken. Er moet toch een oplossing 
mogelijk zijn? 
Doet een beroep om alsnog te proberen eruit te komen. 
Antoon van Baal betreurt het ook als het niet tot een oplossing komt. Het lijkt er wel op dat alle 
mogelijkheden onderzocht zijn. Kennelijk komen we op één locatie uit. Daar zou hij ook niet blij van 
worden als aanwonende. Maar als gemeenteraad zitten we er voor het algemeen belang. Vindt 
daarom het verzoek van de heer Van de Corput erg belangrijk en wordt niet blij van de opmerking 
van Vodafone dat we achter lopen.  
Voor veiligheid is het ook belangrijk dat de telefoon het doet. Vanuit dat algemene belang vraagt hij 
om de mast te plaatsen. Destijds is tegen de motie gestemd omdat de bezwarencommissie al een 
zorgvuldige belangenafweging. 
Henk Gabriëls heeft het gevoel dat als partijen elkaar goed en eerlijk aankijken en bereid zijn om een 
stapje naar voren te doen een oplossing moeten vinden. Als het iets meer zou kosten, dan kun je 
daar toch over praten. 
Mevrouw Karluk geeft mee dat zij veel gemeenten bezoekt en beleidsstukken ziet. Bij andere 
gemeenten wordt het antennebeleid van Goirle onder de aandacht gebracht als een goed voorbeeld. 
Antennemasten zijn geen mooie dingen, maar ze zijn wel noodzakelijk in deze moderne wereld. Als je 
als operator met alle aspecten rekening moet houden, en ook nog met een heel dorp in gesprek 
moet gaan om iedereen blij te maken, dan is dat ondoenlijk. Als je de normale procedures volgt 
hebben burgers voldoende ruimte om zich in de procedure te mengen. 
De alternatieven die uit Riel zelf zijn gekomen zijn, zijn technisch en radio technisch niet reëel.  De 
ervaring is dat je er in die gesprekken niet uitkomt. 
Paul Schellekens stel dat geld niet de beperking is, is er dan wel een andere locatie mogelijk? 
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Mevrouw Karluk geeft aan dat de locatie bij Vodafone een lagere prioriteit krijgt. Voor Riel hebben 
we alle mogelijkheden bekeken binnen het huidige beleid. Er zijn geen alternatieven. 
Ad van Beurden lijkt het heel sterk dat er geen oplossing is te vinden als er van alle partijen een 
aantal mensen meepraten. Wellicht moet er dan van Vodafone dan wat geld bij. Maar dat is het 
grootste probleem niet, partijen moeten allemaal zelf willen en een stukje meebewegen. 
De heer Stroucken geeft aan dat de bewoners openstaan voor de suggesties van de heer Van 
Beurden. Men wel best tegen een mast aankijken, maar niet onder aan de voet van een mast van 
37,5 meter wonen  is iets anders. Is het denkbaar dat één van de Rielse ondernemers hiervoor in 
beeld kan zijn? 
De heer Van de Corput geeft aan dit niet te kunnen overzien. Vodafone geeft aan dit onderzocht te 
hebben. We moeten proberen elkaar iets te gunnen. We moeten goedwillend zijn naar elkaar. Dit 
geldt voor ons allemaal. We moeten met elkaar moeten proberen. 
De heer Stroucken geeft aan dat hij in heel Riel kan bellen. 
Wethouder Van der Put stelt dat hij de informatie tot zich heeft genomen. 
Bert Schellekens vraagt zich af of we ons niet te veel laten inkaderen door te blijven denken binnen 
de huidige beleidskaders. Moeten we het beleid niet aanpassen aan de lokale situatie, dan wanneer 
we blijven zoeken binnen die kaders. 
Paul Schellekens geeft aan dat we wel goed hebben nagedacht over de beleidskaders. Nu de 
beleidskaders aanpassen betekent dat wij weer van 0 af aan beginnen.  
Bert Schellekens geeft aan dat als we de beleidskaders in 2018 willen gaan evalueren, kunnen we 
toch kijken of we een locatie kunnen vinden waarbinnen het wel lukt? Niet iedereen had mogelijk bij 
het beleid een beeld van de uitvoerbaarheid.  
Marije de Groot geeft aan dat gesuggereerd wordt dat de beleidskaders ruimer zouden kunnen 
worden. Heeft daar niet veel hoop op. 
 
De voorzitter concludeert dat iedereen voldoende geïnformeerd is. 
 

2. Presentatie bestuursrapportage 
De heer Poos zou de presentatie graag van te voren willen krijgen, zodat hij iets kan voorbereiden. 
De gemeentesecretaris Michel Tromp presenteert de bestuursrapportage. (Sheets zijn bijgevoegd - 
bijlage 4). 
 
Toegezegd wordt dat voor de budgetmutaties een overzicht wordt gemaakt van incidenteel en 
structureel. 
 
Wethouder Marijo Immink vult aan dat het neerwaarts bijstellen van het budget voor hulp bij het 
huishouden al jarenlang heel voorzichtig is gegaan. We lijken nu al jarenlang structureel over te 
houden. 
Piet Poos vraagt of er dingen zijn waar we echt wakker van moeten liggen. 
Antoon van Baal vraagt naar aanleiding van de risico's dat er geruchten zijn over toenemende 
vluchtelingenstromen in Italië. Blijven dan de oude afspraken met COA geldig? 
Corné de Rooij vraagt waar de mer-kosten Fokmast mee te maken hebben. 
 
Burgemeester Mark van Stappershoef antwoordt dat het COA op de achtergrond al heeft nagedacht 
over varianten en dat er noodvarianten zijn om de eerste opvang op te pakken. Er blijft wel 
onzekerheid bestaan. Het gaat niet automatisch op dezelfde manier. 
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Wethouder Guus van der Put geeft aan dat de mer kosten moeten worden gemaakt voor het 
proefproject Regte Heide. Daar ligt een integrale gebiedsopgave. De crisis- en herstelwet geeft de 
mogelijkheid een verbrede mer uit te voeren. Een deel van de kosten wordt mogelijk betaald door 
andere partners in het project, 
Wethouder Theo van der Heijden geeft aan dat de bestuursrapportage zo zorgvuldig mogelijk is 
opgesteld met de huidige kennis. Alle risico's die wij kunnen inschatten hebben we ingeschat. 
Wethouder Marijo Immink vult aan dat de kosten voor de jeugdzorg wel toenemen. Als er een gezin 
komt met complexe meervoudige problematiek kan de situatie anders zijn. 
 
 

3. Stand van zaken voorbereiding begroting 
Wethouder Van der Heijden geeft aan dat de mei circulaire een positief resultaat heeft opgeleverd, 
waarmee een aantal pm posten kunnen worden ingevuld. Dat geeft de verwachting dat we afkoersen 
op een sluitende begroting met een saldo van circa € 100.000,00. 
 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.20 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering 
van 6 september 2017 
 
De voorzitter,     de griffier, 
 
      



Motie antenne Veertels 
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Motie 11 april 2017 

1. Besluit plaatsing antennemast tussen Veertels 
en Gravenhof heroverwegen, ongeacht en 
vooruitlopend op advies van de commissie voor 
bezwaarschriften; 
 

2. Zonering Antennebeleid herzien en meer 
rekening houden met door de raad gegeven 
adviezen en de toen ingediende zienswijzen 
 

3. In de toekomst bij alle te nemen besluiten 
bewust de consequenties voor de burgers voor 
ogen te houden. 
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Heroverweging 

• Bezwaarprocedure is een heroverweging 
• Geldend beleid als uitgangspunt 

heroverweging, ivm Rechtszekerheid 
• Wettelijk geen vrijheid om in kader lopende 

vergunningsaanvraag vastgesteld beleid te 
herzien en/of hiervan af te wijken (Awb, art 4:84) 

• Niet letterlijk motie uitvoeren, college handelt 
in geest van 
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Gesprekken Vodafone  

• Huidige locatie is voor Vodafone beste optie 
• Vodafone wel bereid mee te werken aan 

alternatieve locatie: 
– Binnen de vastgestelde plaatsingszone 
– Radiotechnisch gelijkwaardig  
– Compensatie kosten 

4-7-2017 4 



Alternatieve locaties 

• A58 
• Katsbogte Tilburg 
• Antennes Goirle 
• Waterzuivering 
• Tennispark /Dorpstraat 

56 
• Kerktoren 
• Krim 
• Scouting / Tilburgseweg 
• Buitengebied 
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Dekking 

Huidige dekking Dekking met antenne 
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Alternatieve locatie Veertels 

Locatie zoeken op basis van: 
• Radiotechniek  

– dekkingsproblematiek vraagt om een hoge mast 
• Bouwtechnische aspecten  

– voetprint 10x10 meter 
• Plaatsingszone 
 

Conclusie: 
Veertels 20 enig mogelijk alternatief 
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Veertels 20 
 

• Ruimtelijk 
• In zicht, niet minder 

bezwaren 
• Heisteeg 
 

• Juridisch  contractueel  
• Huurder en eigenaar 
 

• Financieel 
• Vergoeding versus 

bruikbaarheid 
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Conclusies 

• College handelt en overweegt zo goed 
mogelijk in de geest van motie 

 

• Uitgebreide afweging van belangen gemaakt 
 

• Heroverweging binnen kaders bestaand beleid 
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Conclusies motie 

Punt 1: Op basis van de heroverweging geen  
   geschikte alternatieve locatie  
Punt 2:  In 2018, na 5 jaar, Antennebeleid  
 evalueren. Afhankelijk van resultaten 
 evaluatie, aanpassing beleid en/of 
 zonering  
Punt 3:  Informeel en formeel worden burgers 
 actief bij besluitvormingsprocessen 
 betrokken gegeven voor het college 
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Alternatieve locaties in plaatsingszone   
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Herman Stroucken….60 jr…..35 jr geleden in  riel komen wonen…..begonnen 
aan de Speelman 1 en sinds 2000 woonachtig aan de Gravenhof 12…een stukje 
paradijs op aarde, en dat moet vooral zo blijven!  

We wisten, dat we dicht tegen een bedrijventerrein aan kwamen te wonen, 
echter met een mooie groenstrook als buffer en als zodanig bestempeld tot 
woongebied van de Gravenhof…Wat kon ons gebeuren??  We wisten dat er 
een uitbreidingslocatie ging komen aan onze achtertuinen in de vorm van de 
woonwijk de Brink. We wisten, dat de brandweer zo nu en dan met laaiende 
sirenes uit rukt en het luchtalarm elke 1e maandag van de maand getest 
wordt……….We wisten, dat wonen tegen een bedrijventerrein her en der wat 
geluidsoverlast zou kunnen geven 

Wat we niet wisten, is dat er mogelijk een umts mast van zo’n 40 meter gaat 
komen in diezelfde achtertuinen, en niemand, zowel het college van B&W als 
ook vodafone, heeft tot nu toe niet   weten uit te leggen waarom dat dat een 
mast van zo’n 40 meter moet zijn….waarom zou het niet met minder kunnen 
om een even zo’n goed resultaat te behalen? En wat zijn de uitkomsten van 
genomen metingen…Vragen die wij niet beantwoord krijgen. al die tijd is en 
blijft het stil 

werden we enkele jaren geleden onaangenaam verrast door een aanvraag van 
ORANGE voor een vergunning  tot plaatsing van een umts mast aan de Veertels 
9,  dit voornemen was ook weer even snel van tafel na de nodige 
bezwaren…overigens dezelfde bezwaren als nu!! 

dit alles speelde voor het antennebeleid van 2013, waarin er volgens ons zeer 
duidelijk met 2 maten wordt gemeten. Waarin verschild de woonkern Riel met 
die van de gemeente Goirle. In Goirle blijft men angstvallig weg uit de 
bewoonde wereld dmv een 200 meter zone….In Riel lijkt dat niet of minder 
relevant te zijn….voor ons staat onomstotelijk vast, dat er gesjoemeld is met de 
zonering van de omgeving van Veertels 9, zulks in het voordeel van de 
gemeente Goirle.  Een streepje er bij, een lijntje verleggen, en geen haan die er 
naar kraait…en inderdaad niet 1 haan, maar 200 hanen zijn gaan kraaien! 

Nadat de ORANGE mast was afgeserveerd, en de rust was wedergekeerd, 
werden we onlangs weer geconfronteerd met een aanvraag, dit keer door 
Vodafone. Met stomheid geslagen lazen we dit in het Goirles Belang,  



Wederom werd gekozen voor een umts aan de Veertels 9…..een locatie die wat 
ons betreft valt in de categorie KAN NIE WAAR ZIJN !! En dit is niet de mening 
van enkele rielenaren…we kregen bijval van zo’n 200 buurtbewoners, en het is 
dan ook, dat ik hier mede namens hen het woord tot u richt.  

Laat duidelijk zijn, dat van die 200 Rielenaren er niemand tegen een umts mast 
is, echter de locatie Veertels 9,  MIDDEN IN DE BEWOONDE WERELD is 
onacceptabel. Hadden we eerder een gevoel, dat we er alleen voor stonden,  
dat gevoel heeft inmiddels weer plaats gemaakt voor een sprankje hoop. In 
gesprekken met raadsleden van LRG en CDA konden we onze zorg delen, 
werden we gehoord, en werd er gesproken over alternatieven . Al datgene wat 
in een eerder stadium met ons als bewoners door de  gemeente Goirle al 
besproken had kunnen worden…..hadden we deze optocht misschien helemaal 
niet nodig gehad. 

Bijzonder woord van dank bij deze aan Corne de Rooij van het CDA. omdat hij 
de ballen had een motie in te dienen tegen het voorgenomen besluit. en dank 
voor de steun uit de overige politieke partijen. Hoewel niet iedereen de motie 
steunde, was er volgens mij wel een gemeenschappelijke deler….de hele gang 
van zaken verdiende geen schoonheidsprijs, zaaide twijfel in de lokale politiek 
en er viel veel van te leren met het oog op de toekomst. De VVD steunde de 
motie niet, maar stelde zelfs voor om alsnog met bewoners om tafel te gaan 
hangende de voortgang van deze kwestie…..Hiervoor staan wij open, maar de 
bal ligt bij wethouder van de Put….en daar ligt ie nog steeds!   

Met verbazing hebben we ook kennis genomen van het advies van de 
bezwarencommissie aan de gemeente Goirle. Al onze bezwaren zijn van tafel 
geveegd. We moeten dit advies accepteren en respecteren, maar niemand 
snapt er nog iets van. Dachten we twee ijzers in het vuur te hebbente hebben, 
het is er uiteindelijk jammer genoeg slechts 1 geworden. We zijn en blijven 
echter strijdvaardig…indien nodig tot aan de raad van staten. Commissieleden 
en raadsleden, hou in ieder geval vast aan de motie van het CDA. Geen mast 
aan de veertels 9  

Inmiddels hebben we begrepen, dat het bedrijventerrein van Danvo aan de 
Veertels 20 een mogelijk alternatief kan zijn. Mocht dat zo uit pakken, dan 
gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen, dat dit voor sommigen van ons acceptabel 



zou zijn, echter wat te denken aan de weerstand die dit zal oproepen door de 
bewoners van de wijk Heisteeg? 

ik wil u vragen, pak voor de eerstvolgende raadsvergadering in juli  je stalen ros 
eens van stal, en fiets een rondje Riel, en heb oog voor de ingetekende 
zoneringen, echter, heb meer oog voor meer geschiktere locaties, en die zijn er 
zeker. Wat te denken van het riels kwadrant, waar ooit een nieuw sportpark 
gepland stond……de waterzuivering tussen de snelweg A58 en het Bels 
Lijntje……omgeving Oude Tilburgsebaan ter hoogte van scouting…hier staat al 
een kleinere mast, die mogelijk slechts vervangen hoeft te worden   

Kortom, laat de huidige zonering vallen, hanteer dezelfde uitgangspunten als in 
Goirle, en ga op zoek naar een voor iedereen betere oplossing, zodat we 
gezamenlijk komen tot een win/win situatie 

Nooit eerder hebben wij een beroep moeten doen op onze lokale politieke 
vertegenwoordigers. U bent gekozen door ons, niet door Vodafone….Wij 
hebben u nu nodig, Vodafone heeft u niet nodig. En laten we aub niet praten 
over een boom, die een goede ontvangst in de weg zou staan van hun signalen. 
In de 60-jaren van de vorige eeuw hadden we immers al een man op de maan 
staan. 

Tot slot,  als het gaat over een nieuw te plaatsen umts mast in de woonkern 
Riel.  kijken wij  graag, (net als u)  vanaf enkele 100-en meters afstand naar een 
umts mast van 40 meter hoog.  

namens 200 rielenaren en mezelf wens ik u allen heel veel wijsheid toe. Wij 
rekenen op u. 
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