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Kennisnemen van
De wijze waarop invulling gegeven wordt aan (burger)participatie in het kader van de 
Gebiedsontwikkeling Bakertand in Goirle 

Inleiding
In het kader van de grenscorrectie Bakertand hebben de gemeenten Goirle en Tilburg afgesproken 
dat er in de Bakertand een woonwijk zal worden ontwikkeld. Tilburg neemt in de vorm van 
Bakertand BV de rol van ontwikkelaar voor haar rekening. Goirle is bevoegd gezag en kiest voor een 
faciliterende rol. Bakertand BV is inmiddels gestart met het opstellen van een Koersdocument en een 
eerste Koersschets, waarin de uitgangspunten, kansen, ambities en beoogde richting voor de 
ontwikkeling van Bakertand in beeld worden gebracht. Dit Koersdocument en de Koersschets zullen 
de basis gaan vormen voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en 
bestemmingsplan om zo te komen tot ontwikkeling. Ons college en Bakertand BV hechten grote 
waarde aan het betrekken van onze inwoners en belangengroeperingen bij de gebiedsontwikkeling. 
Wij zijn voornemens dit onder andere vorm te geven door het instellen van een zogenaamd 
planteam. 

Informatie
Er wordt invulling gegeven aan de Gôolse democratie.  
In het bestuursakkoord heeft de raad aangegeven meer te willen gaan luisteren naar inwoners en 
meer ruimte te willen geven aan inwoners om zelf (mee) te beslissen. Ook Bakertand BV hecht 
nadrukkelijk waarde aan participatie van inwoners en belangengroeperingen en wil hier op een voor 
Goirle nieuwe manier invulling aan geven. 

Er zal een planteam worden opgericht
Bakertand BV heeft het voorstel gedaan om een planteam op te richten. Dit planteam wordt 
samengesteld uit bewoners in het plangebied, bewoners van omliggende wijken en belangengroepen 
op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. Het planteam zal uit zo'n 10-12 personen bestaan 
en wordt vanuit diverse invalshoeken samengesteld. Het idee voor de invulling is als volgt: 
- 1-2 bewoners uit Boschkens-Oost 
- 1-2 bewoners uit De Grote Akkers 
- 1-2 bewoners uit De Hoge Wal 
- 2 bewoners uit het plangebied  
- 1 persoon van  Duurzaam Riel Goirle  
- 1 persoon van het Biodiversiteitsteam Goirle 
- 2 ambtenaren (projectleider en stedenbouwkundige) 
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Het planteam krijgt een gekwalificeerd adviesrecht.
Het is de bedoeling dat het planteam meer zal zijn dan een klankbordgroep. Het voorstel is om het 
planteam gekwalificeerd adviesrecht te geven.  Dit houdt in dat het planteam in het kader van het 
planvormingsproces mag adviseren over de plannen  aan het college, zodat het college dit kan 
meenemen in haar besluitvorming.   

Het planteam wordt in elke fase van het proces betrokken 
Het planteam adviseert in elke fase van het planvormingsproces. In eerste instantie over 
Koersdocument en Koersschets, vervolgens over het Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan 
en over de vertaling in het bestemmingsplan. Er worden in totaal ca. 3 avonden (van ong. 2-3 uur) 
georganiseerd. Op een planteamavond worden de plannen (afhankelijk van de fase) aan de groep 
gepresenteerd en wordt hen verzocht vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen en mee te denken 
(input te leveren). 

Naast het planteam vindt ook regulier overleg plaats
In het kader van gebiedsontwikkelingen en bestemmingsplannen is het gebruikelijk dat overleg 
plaatsvindt, zowel met inwoners als belangengroeperingen. Naast het planteam, zal overleg gevoerd 
worden met Rijkswaterstaat en het Waterschap, die in het gebied Bakertand een bijzonder belang 
hebben. Indien relevant zal uiteraard ook overleg plaatsvinden met gemeentelijke reguliere 
klankbord- en adviesgroepen.  
Op weg naar de Omgevingswet zal ruimte gemaakt worden voor de omgevingsdialoog, het breder 
overleg waar alle inwoners binnen en rondom het gebied in een vroegtijdig stadium betrokken 
worden bij de planontwikkelingen.  
Ook zijn en blijven er de reguliere inspraakmogelijkheden, het vooroverleg met overheidsorganisaties 
en bezwarenprocedures in het kader van het bestemmingsplan. Tenslotte biedt Bakertand BV de 
bewoners van het plangebied Bakertand zelf, naast de mogelijkheid om deel te nemen in het 
planteam, de mogelijkheid om een 1 op 1 gesprek aan te gaan met Bakertand BV. 

Vervolg
Het zal breed bekend worden gemaakt dat er een planteam wordt samengesteld. Bakertand BV en 
het college gaan een uitnodiging uitdoen in de vorm van een brief aan de bewoners van de 
omliggende wijken én de bewoners van het plangebied zelf. Deze is ter informatie bijgevoegd. Na 
samenstelling van het planteam zal een eerste bijeenkomst plaatsvinden na de zomervakantie.  

Communicatie
Over deze informatie is gecommuniceerd met Bakertand BV. Het college zal de raad gedurende het 
planvormingsproces door middel van raadsinformatie of anderszins informeren over het planteam en 
de input die geleverd wordt. In het kader van de inbedding van burgerparticipatie en dialoog met de 
omgeving in het kader van de nieuwe Omgevingswet, biedt dit proces een waardevol experiment en 
leermoment voor een nieuwetijdse manier van communicatie en participatie van onze inwoners. 

Indien daar behoefte aan bestaat kan deze eerste Koersschets ook aan de raad worden 
gepresenteerd en worden besproken. 

Bijlagen
Bijlage 1: concept bewonersbrief 
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