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__________________________________________________________________________________ 
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de voortgang inzake de grenscorrectie Bakertand 
op een drietal onderwerpen: 
 
1. Besluit Gedeputeerde Staten 
GS hebben op 31 oktober 2017 de grensbeschrijving vastgesteld. Dit besluit is op 7 november 2017 
gepubliceerd. Het is mogelijk om hiertegen beroep aan te tekenen. De termijn hiervoor bedraagt 6 
weken. Wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt, is de overgang van Bakertand van Tilburg 
naar Goirle definitief met ingang van 1 januari 2018. 
 
2. Samenwerkingsovereenkomst 
De colleges van Tilburg en Goirle hebben de definitieve samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. 
Deze is inhoudelijke ongewijzigd ten opzichte van de versie die u kent. De ondertekening hiervan is 
voorzien in december 2017.  
 
3. Hilvarenbeek 
Wij doen u hierbij een briefwisseling met het college van Hilvarenbeek toekomen over het 
"Hilvarenbeekse" deel van de Bakertand. In uw vergadering van 7 november jl. heeft een aantal van 
u uitgesproken dat zij het niet wenselijk vinden om dit deel van de Bakertand over te dragen aan 
Hilvarenbeek. U heeft echter bij raadsbesluit van 6 juni 2017 ons college opgedragen om in overleg 
te treden met het college van Hilvarenbeek hierover.  
 
Zoals u in onze brief aan Hilvarenbeek kunt lezen, lijkt het ons verstandig om eerst te onderzoeken 
wat goed is voor het gebied zelf. Welke kansen liggen daar en wij willen ons daarbij niet hoeven te 
beperken tot de betrekkelijk  smalle reep grond die nu naar Goirle komt. Wij zullen bij de 
ontwikkeling van dit gebied altijd andere partijen nodig hebben, of wij dat nu in het kader van 
gebiedsopgave A58  doen of zelfstandig of met Hilvarenbeek.   
 
Het lijkt ons dat wij hiermee nog steeds in lijn handelen met uw raadsbesluit van 6 juni 2017. Gelet 
op de discussie in de begrotingsraad van 7 november 2017 zullen wij echter  eerst een 
afwegingsnotitie opstellen in samenwerking met Hilvarenbeek zodat u in de juiste positie komt om 
uw standpunt te bepalen.  
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