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Betreft; Woningbouw in onze gemeente  

 

Geachte  raadsleden en politieke partijen van onze gemeente Goirle. 

 

Ten tijde van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was bouwen een thema dat bij u allen 

hoog in het vaandel stond. Nog nadrukkelijker hebt bouwen voor de doelgroepen die daar zo 

naarstig behoefte aan hebben benoemd. 

In die periode is in Riel een bouwcollectief gestart waarbij wij Rielenaren hebben verenigd, met name 

starters en senioren, en samen met Rielse ondernemers een bouwinitiatief zijn gestart op de locatie 

aan de Kerkstraat te Riel. Dit collectief is voortvarend van start gegaan, mede door de grote 

belangstelling van mensen  uit ons dorp. We hoopten spoedig met elkaar aan het bouwen te gaan. 

Wij schrijven u nu aan, omdat nu circa 3 jaar voorbij zijn gegaan, en we tot onze grote teleurstelling 

moeten constateren dat we nog even ver(af) zijn als drie jaar geleden. Het lijkt er op dat structureel  

door de gemeente Goirle, uitstel wordt gecreëerd om maar niet mee te hoeven werken aan de door 

ons voorgestelde woningbouwontwikkeling. Onderstaand geven wij u een korte samenvatting van de 

historie van de afgelopen drie jaar. 

Na het wachten op het bestuursakkoord waar gelukkig  het één en ander in is opgenomen over 

bouwen in onze gemeente, werd ons te kennen gegeven dat we moesten wachten op de woonvisie 

voor onze gemeente. Dit traject duurde fors langer dan gepland en is in de zomer 2019 vastgesteld. 

In de hoop nu door te kunnen pakken, werd ons medegedeeld dat nu eerst, op basis van de 

woonvisie, een  prioriteringsnotitie door het college moet worden opgesteld. Immers hierin zou na 

het vaststellen van de woonvisie door het college vastgesteld worden of ons project doorgang zou 

kunnen vinden. Na weer een jaar wachten (rond de zomer 2020) werd ons duidelijk gemaakt dat het 

college besloten had niet meer met een prioritering te willen werken maar dat het college een 

randvoorwaarden-notitie aan de raad wilde voorleggen. Bij elkaar zijn we nu bijna 3 jaar aan het 

wachten. We hebben ons initiatief bij aanvang van deze bestuursperiode gelijk kenbaar gemaakt 

naar zowel de politiek als ook aan de Rielse gemeenschap, en werd enthousiast ontvangen. Ook 

hebben we reeds 2 maal met de buurt middels een dialoog gesproken. Maar vanuit gemeentezijde 

nog steeds met nul resultaat. 

We richten ons tot u omdat we nog altijd wachten op antwoord. We willen graag aan de slag, zouden 

graag starten met voorbereiden van een brestemmingsplan, maar hebben nog steeds geen antwoord 

op ons principeverzoek. 

We zijn nu een jaar verwijderd van weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, maar zijn nog precies 

even ver als 3 jaar geleden. Het opstellen van akkoorden, visies, notities, en alle andere documenten 

heeft ons tot op heden niets gebracht. Bij vele Rielenaren is wanhoop nabij, omdat zij reeds jaren op 

zoek zijn naar starters- en seniorenwoningen in hun dorp, welke er niet zijn. Het is ongelofelijk dat er 



niet naar deze mensen en daarmee ons woninginitiatief omgekeken is in de afgelopen jaren. Geachte 

raadsleden, kunt u ons helpen om snellere voortgang in dit proces te bewerkstelligen, want via de 

geëigende weg krijgen we helaas geen gehoor?  

In afwachting van een concrete actie op korte termijn, verblijvende. 

CPO Riel, 

 Seniorenbelangen Riel, 

 Ondernemers locatie Kerkstraat, 

 

 

 

 

  


