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Randvoorwaarden Nieuwe woningbouwlocaties  
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Kaders Woonvisie 2019 

Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2019 vastgesteld. In de Woonvisie liggen de 
uitgangspunten vast voor nieuwbouw in de gemeente Goirle. De doelstelling van het 
nieuwbouwprogramma is het toevoegen van woningen en woonmilieu waaraan op lange termijn 
behoefte bestaat en die onvoldoende beschikbaar komen door doorstromen.  

Het uitgangspunt hierbij is het gewenste woningbouwprogramma zoals in tabel 2 van de Woonvisie 
is opgenomen:  

Tabel 2. Gemeente Goirle. Gewenst bouwprogramma per kern 2019-2022 
Kern Goirle Kern Riel

Boven- of benedenwoning 5% 15%
eengezinswoning in een rij 10% 5%
Flat/appartement met lift 35% 20%
Flat/appartement zonder lift 0% 0%
Twee-onder-een-kapwoning 20% 10%
Vrijstaande eengezinswoning 30% 50%

Kern Goirle Kern Riel
huur eengezinswoning 5% 5%
huur app/etagewoning 30% 20%
koop eengezinswoning 50% 55%
koop app/etagewoning 15% 20%

Kern Goirle Kern Riel
Huur < 720,- 30% 20%
Huur> 720,- 5% 5%
Koop< 185.000,- 5% 5%
Koop 185.000 - 275.000,- 25% 35%
Koop 275.000 - 430.000,- 25% 30%
Koop > 430.000,- 10% 5%

Kern Goirle Kern Riel
rustig stedelijk 25% 10%
woonwijk laagbouw 10% 0%
luxe woonwijk 15% 15%
Dorps 50% 75%

Bron: KWBO 2018, bewerking gemeente Goirle  

Het gewenste woningbouwprogramma geeft de behoefte aan waar het gaat om woonmilieus, 
prijscategorieën (huur en koop) en woningtypen. Er moet worden bijgedragen aan de doelstellingen 
van de Woonvisie en het totale programma per kern moet het uitgangspunt zijn.  

Woningbouwprogramma en prioritering 2020 

In de notitie Woningbouwprogramma en prioritering 2020, heeft het college vastgelegd hoe zij, bij de 
nieuwe woningbouwlocaties, sturing wil geven om zo goed mogelijk invulling te geven aan het 
gewenste woningbouwprogramma.  

De eerste stap daarbij is dat zij randvoorwaarden stelt voor de nieuwe locaties. De locatie van een 
woningbouwinitiatief is daarbij een gegeven, evenals de (stedenbouwkundige) kenmerken van een 
locatie, de omgeving van de locatie en eventuele beperkingen van een locatie.  

Met de locatie als uitgangpunt, stelt het college randvoorwaarden op met de Woonvisie als 
uitgangspunt om actief aan te geven wat voor de gemeente het voorkeursprogramma voor deze 
locatie is in plaats van te reageren op een initiatief. Hierbij komen achtereenvolgens de volgende 
vragen aan de orde:  
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Waar worden de woningen gebouwd?  

De kenmerken van de locatie zijn bepalend voor het gewenste Woonmilieu op de locatie en 
de hieraan gekoppelde randvoorwaarden ten aanzien van stedenbouw, groen, verkeer en 
milieu. Eventuele belemmeringen (bijvoorbeeld geluid of milieu) op een locatie zijn een 
gegeven waarmee rekening moet worden gehouden. Ook zijn locatiekenmerken van belang 
voor de vraag of een locatie zich leent voor bijvoorbeeld ontwikkelen in CPO of een 
bijzondere woonvorm. 

Voor wie wordt er gebouwd? (Voor wie moet er worden gebouwd?)  

De ligging van de locatie, bijvoorbeeld de nabijheid van voorzieningen, maakt de locatie meer 
of minder geschikt voor de doelgroepen zoals deze zijn beschreven in de Woonvisie. Zo 
geven ouderen aan in de nabijheid van voorzieningen te willen wonen. De gewenste 
prijsklasse voor woningen, zoals deze zijn gebleken uit het Kwbo is niet alleen een 
woonwens, maar heeft te maken met het inkomen van de woningzoekende. Het inkomen 
bepaalt de maximale hypotheek.  De gemeente heeft geen invloed op marktwerking en 
eventuele kostenstijgingen in de bouwwereld. Koopprijzen zijn lastig te beïnvloeden en 
zonder een positieve grondexploitatie wordt er nergens een woning gebouwd. De 
prijscategorie moet daarom bepalend zijn voor het type woning dat wordt gebouwd, binnen 
de grenzen die de locatie biedt.   

Wat wordt er gebouwd? 

Voor deze vraag is zowel de locatie (het woonmilieu) als de doelgroep bepalend. 
Appartementen liggen in een dorps woonmilieu minder voor de hand dan nabij de kernen, 
starters en jongeren hebben over het algemeen niet de financiële middelen om vrijstaande 
woningen te kopen, voor ouderen zullen woningen levensloopbestendig moeten zijn. Niet 
persé omdat dit voor ouderen bij aankoop noodzakelijk is, maar zodat de woningen 
toekomstgeschikt zijn en indien mogelijk makkelijk aan te passen zijn aan een groeiende 
zorgbehoefte. Bij de vraag wát er op een locatie wordt gebouwd zijn daarom de doelgroep én 
de locatie bepalend. Woningen in een lagere prijsklasse zijn doorgaans kleiner dan duurdere 
woningen. Door hierin te sturen worden (grote) prijsstijgingen tijdens het ontwikkelproces 
tegengegaan.  

Aan welk ander (beleids)doel van de gemeente wordt bijgedragen door woningbouw op deze 
locatie?  

Hierbij kan worden gedacht aan duurzaamheid, ruimte voor CPO, bijzondere woonvormen en 
levensloopbestendigheid, zoals in de maatregelen bij doelstelling 11 van de Woonvisie is 
vastgelegd, maar kan ook worden gedacht aan sanering, behoud van erfgoed of voorkomen 
van leegstand. Woningbouw kan worden ingezet om een probleem op te lossen of een 
beleidsdoel, anders dan wonen, te bereiken.  
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Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma?  

In de Woonvisie is vastgesteld dat het uiteindelijk gaat om het totale 
woningbouwprogramma per kern. Dit is medebepalend voor de te stellen randvoorwaarden 
waarbij het gewenste woningbouwprogramma het uitgangspunt is voor het totaal van de 
nieuwe initiatieven. Voor plannen die voor het vaststellen van de Woonvisie in harde of 
gebonden capaciteit zijn vastgelegd geldt dat hier niet meer kan worden gestuurd, dus hierin 
niet worden meegenomen.  

 

In deze notitie zullen bovenstaande vragen per locatie worden beantwoord. In deze notitie gaan we 
niet in op randvoorwaarden en maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, 
klimaatadaptatie, groen en verkeer. De voorwaarden en eisen hierover zijn vastgelegd in wet-en 
regelgeving en op élke locatie van toepassing.  

 

Stand van zaken woningbouwprogramma 

Voor de vraag hoe een ontwikkeling zich verhoudt tot het totale programma, geeft het 
woningbouwprogramma inzicht. Het totale programma treft u aan in de bijlage. In dit programma 
zijn de locaties opgenomen waarvoor al concrete plannen, besluitvorming of overeenkomsten zijn.  

Om invulling te geven aan het gewenste programma, moeten op de nieuwe locaties worden gestuurd 
op de categorieën en typologieën waarvoor er nog een opgave is. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de locatiekenmerken bepalend zijn voor de invulling hiervan. Dit betekent dat niet alle 
woningtypen op alle locaties mogelijk zijn.  

In de volgende diagrammen is zichtbaar gemaakt in hoeverre de plannen die op dit al vastliggen in 
harde en gebonden capaciteit, bijdragen aan het bereiken van de percentages uit het gewenste 
woningbouwprogramma. Hierdoor maken de tabellen inzichtelijk waar de gewenste percentages nog 
niet worden behaald en er dus in de nieuwe plannen de opgave ligt.  

 

Opgave in prijscategorieën voor de kern  Goirle 



 

5 

Totaal 

goedkoop ≤ € 185.000,00

middenduur € 185,.000,00 - 275.000,00

duur 275.000,00

Huur sociaal 

middenhuur

huur duur 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gewenst percentage Goirle percentage Goirle

stand van zaken prijscategorieën Goirle

 

 

Uit bovenstaande grafiek is dat conclusie dat er om de gewenste percentages uit de Woonvisie te 
behalen: er in de kern Goirle:    

 Geen extra opgave is voor dure huur of koop;  

 Nog sociale huurwoningen toegevoegd moeten worden aan het programma;  

 Er nog een grote behoefte is aan middendure koop 

 Er nog een kleine behoefte aan extra goedkope koop 

 

Opgave in woningtype voor Goirle  

Totaal 

rijwoningen 

appartement met lift 

twee-onder-een-kapwoni...

vrijstaand

Overig o.a. Patio's  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gewenst percentage Goirle percentage Goirle

Stand van zaken woningtypen Goirle

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat er ten opzichte van het gewenste percentage uit de Woonvisie,  
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 Geen behoefte is aan extra rijwoningen;  

 Er nog appartementen met lift toegevoegd moeten worden;   

 Er voldoende wordt voorzien in tweekappers;   

 Nog behoefte is aan vrijstaande woningen 

 Er behoefte is aan bijzondere woonvormen waaronder patio’s 

 

Opgave prijscategorieën Riel  

Totaal 

goedkoop ≤ € 185.000,00

middenduur € 185,.000,00 - 275.000,00

duur 275.000,00

huur sociaal 

middenhuur

huur duur 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gewenst percentage Riel Percentages Riel

Stand van zaken prijscategorieën Riel 

 

In het bestaande programma staan slechts 2 projecten, met enkel dure woningen. Hieruit blijkt dat 
het voor de kern Riel van groot belang is om woningbouw te gaan ontwikkelen.Uit bovenstaande 
grafiek blijkt dat er ten opzichte van het gewenste percentages uit de Woonvisie,  

 Geen extra opgave is voor dure huur of koop;  

 Er behoefte is aan sociale- en middendure huurwoningen  

 Er een grote behoefte is aan middenduur koop  

 Er een kleine behoefte aan extra goedkope koop 

 

Opgave woningtypen Riel 
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Projecten 

Totaal 

rijwoningen 

appartement met lif 

twee-onder-een-kapwoni...

vrijstaand

Overig o.a. Patio's  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gewenst percentage Riel Percentages Riel

Stand van zaken woningtypen Riel 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat er ten opzichte van het gewenste percentage uit de Woonvisie, 
Behoefte is aan 

 appartementen met lift  

 Rijwoningen 

 vrijstaande woningen.  

Het programma voorziet in de behoefte aan tweekappers er een kleine behoefte aan bijzondere 
woonvormen 

 

Nieuwe projecten 

In het woningbouwprogramma zijn de locaties opgenomen waarvan bij de gemeente bekend is dat 
de eigenaar woningbouwplannen heeft. Hierbij is op basis van de omvang van de locaties en het 
woonmilieu van de omgeving een indicatie gegeven van het aantal woningen dat op de locatie 
gerealiseerd zou kunnen worden. Mogelijk wijzigen deze aantallen daarom nog.  

In deze notitie worden alleen de locaties benoemd waarvan de eigenaar heeft aangegeven op korte 
termijn te willen starten met de (her)ontwikkeling van de locatie. Hier is recent door de gemeente 
specifiek naar gevraagd. Voor de locaties Boerenschuursupermarkt en Boerenschuurtuinmeubelen is 
op dit moment geen duidelijk antwoord op de vraag of er ontwikkeling op korte termijn gewenst is. 
Daarom zijn voor deze locaties de randvoorwaarden nu nog niet opgesteld. Op het moment dat de 
initiatiefnemers zich melden zal het college ook voor deze locaties randvoorwaarden opstellen.  

Centrumlocaties 

In deze randvoorwaarden zijn ook randvoorwaarden opgenomen voor de locaties in het Centrum: 
Hoek Kalverstraat-Tilburgsweg, Mainframe en De Wildert. Deze zijn opgenomen omdat in de 
Woonvisie en het woningbouwprogramma is opgenomen dat het realiseren van het gewenste 
woningbouwprogramma gaat om het gewenste programma per kern. In het woningbouwprogramma 
heeft het college daarom opgenomen dat per locatie moet worden bekeken hoe het 
woningbouwprogramma zich verhoudt tot het totale woningenbouwprogramma. Gelet op de 
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omvang van deze locaties en de termijn van waarop deze naar verwachting gerealiseerd worden, zijn 
de centrumlocaties van significant belang voor het totale woningbouwprogramma in de kern Goirle. 
Een belangrijke kanttekening daarbij is, dat in deze notitie slechts vanuit het Woonbeleid input wordt 
geleverd voor de ontwikkeling van deze locaties. Hierbij is nog niet gekeken naar andere 
randvoorwaarden en de financiële haalbaarheid. Voor de hoek Kalverstraat heeft de gemeenteraad 
op 3 november een besluit genomen over de randvoorwaarden. Voor het opstellen van een visie of 
randvoorwaarden, voor de locaties Mainframe en De Wildert is op dit moment nog geen budget 
beschikbaar gesteld.  In deze notitie is daarom enkel gekeken naar de gewenste mogelijkheden 
vanuit het oogpunt van het woonbeleid en stedenbouw. Er is nadrukkelijk nog niet gekeken naar te 
bereiken andere ambities en de financiële haalbaarheid.   
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Locatie Hoek Tilburgseweg Kalverstraat 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, in het hart van het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “levendige stadswijk” past hier 
goed bij: Een levendige omgeving met veel voorzieningen en veel verschillende soorten mensen. De 
huizen staan dicht op elkaar, er zijn veel appartementen.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden al gedetailleerd vastgesteld 
(Herijking IOP 2017) en in het raadsbesluit over deze locatie van 3 november 2020. : 

- het gebied dient compact bebouwd te zijn; 
- duidelijke relatie met Kloosterplein en Tilburgseweg;  
- schakelpunt tussen winkelgebied De Hovel en de Tilburgseweg en verbinding tussen de 

parkeergarage en het CC Jan van Besouw;- 
- situering van de nieuwe bebouwing aan de Tilburgseweg in de lijn Tilburgseweg 40 – De 

Wieken, aan de Kalverstraat in de rooilijn van het gemeentehuis; 
- geen achterkanten aan het openbaar gebied; 
- de bebouwingshoogte dient aan te sluiten op de aangrenzende bebouwing; 
- op de hoek is een bebouwingsaccent wenselijk (maximaal 6 bouwlagen); 
- bebouwingshoogte aan de Tilburgseweg dient af te lopen richting restaurant de Hovel; 
- er   moet   uitgegaan   worden   van   een   grote   mate   van   flexibiliteit   ten   aanzien   van   

de indelingsmogelijkheden van de begane grond;-in   de   plint  moeten (commerciële   of   
maatschappelijke)   functies   komen   die   zogenaamde   "loop" generen, en/of 
horecafuncties, detailhandel wordt in relatie tot leegstand afgeraden;  

- de begane grond/plint van de nieuwe bebouwing dient zowel naar de Kalverstraat als de 
Tilburgseweg een open en uitnodigend karakter te hebben (dus geen grote stukken blinde 
gevel en/of afgeplakte etalages); 

- bovenop dienen woningen gesitueerd te worden;-uitgangspunt voor woningen is 'bouwen 
naar behoefte';  

- Omdat   de   locatie   binnen 800   meter   ligt   van   zorgcentrum   Elisabeth   en   alle 
centrumvoorzieningen is deze ook uitermate geschikt voor het bouwen van woningen die 
geschikt zijn voor het verlenen van zorg;  

- behoud van de bestaande bevoorradingsroute tussen deze locatie en De Hovel; 
- geen parkeren aan de voorzijde, aan de Kalverstraat en de Tilburgseweg; 
- geen bevoorrading aan de voorzijde, aan de Kalverstraat en de Tilburgseweg; 
- voor de koppeling parkeergarage en CC Jan van Besouw is het wenselijk dat een uitgang van 

de parkeergarage aan de kant van de Tilburgseweg voor voetgangers wordt gerealiseerd. 
- in beginsel moet parkeren op eigen terrein plaatsvinden. 
- de invulling van de plint op de begane grond kan zowel een maatschappelijke, commerciële 

als ook een woonfunctie bevatten; 
- parkeren toestaan op maaiveldniveau met een minimum van 47 parkeerplaatsen. 
-  

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2020/03-november/19:30
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Voor wie 

De gemeenteraad heeft in november 2020 besloten welke woningtypen er gerealiseerd mogen 
worden. Er is daarbij niet specifiek gestuurd op doelgroepen. 

Het voorgestelde woningtype is geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens in verschillende 
leeftijdsgroepen. Vanwege de nabijheid van voorziening sluit de locatie aan bij de wensen en 
behoefte van senioren die willen doorstromen.  

Wat 

Voor deze locatie zijn mogelijke ontwikkelscenario´s al in overleg met de initiatiefnemer in detail 
uitgewerkt. De gemeenteraad heeft in november 2020 besloten dat de volgende scenario´s nader 
onderzocht moeten worden: 

- Een gebouw bestaande uit vijf verdiepingen met wonen in de plint. In totaal 26 dure 
appartementen. Parkeren op de begane grond. 

- Een gebouw met 6 verdiepingen. De plint krijgt een commerciële invulling. In totaal 31 
appartementen: waarvan 22 dure koop- en 9 sociale huurappartementen. Parkeren op de 
begane grond. 

- De woningen moeten voldoen aan de definitie van een nultredenwoningen:  

(Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte 
vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de 
woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen 
te bereiken zijn). 

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

Welke andere beleidsdoelen 

Volgens de Herijking van het IOP draagt invulling van deze inmiddels al lang braakliggende locatie bij 
aan de ruimtelijke en functionele structuur van het centrum. 

Volgens de Detailhandelsvisie is deze locatie een spil in de distributieve structuur van het centrum en 
is een invulling van deze locatie voor het functioneren van het centrum van wezenlijk belang. 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 
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Locatie De Wildert  

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, in het hart van het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “levendige stadswijk” past hier 
goed bij: Een levendige omgeving met veel voorzieningen en veel verschillende soorten mensen. De 
huizen staan dicht op elkaar, er zijn veel appartementen.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn de stedenbouwkundige kaders al geschetst en vastgesteld (Herijking IOP 2017): 

- Primair inzetten op woningbouw.  
- Alleen bijzondere en centrumondersteunende functies op de begane grond denkbaar als 

gaten en leegstand op De Hovel en Tilburgseweg zouden zijn ingevuld. Geen horeca en/of 
detailhandel. 

- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van een nieuwe bebouwingswand/voorkanten aan zijden Sint Jansstraat en 

Thomas van Diessenstraat. Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Behoud bestaande, monumentale kastanjebomen. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de bestaande volumes aan 

de Kloosterstraat en Sint Jansstraat.  Bebouwingsmassa’s in ca. 2 à 3 bouwlagen met een kap 
of terug gelegen dakopbouw.  

- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

Voor wie 

De locatie is gelegen in de nabijheid van voorzieningen. Dit maakt de locatie bijzonder geschikt voor 
ouderen, jongeren en zorgbehoevenden en kan daarmee bijdragen aan het aanbod voor starters en 
jongeren én voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden (één-en 
tweepersoonshuishoudens). 

De locatie sluit minder aan bij de woonwensen en behoeften van gezinnen.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

Wat 

Op deze locatie zijn zowel appartementen als compacte grondgebonden rijwoningen denkbaar. Deze 
centrumlocatie is ruimtelijk niet geschikt voor vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen. 

Naast het realiseren van voldoende aanbod voor ouderen en jongeren, is in de Woonvisie 
opgenomen dat we doorstroming bevorderen. Om hieraan bij te dragen moeten de woningen in elk 
geval voldoen aan de definitie van een nultredenwoningen.  

(Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte vanaf de 
straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de woonkamer de 
keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen te bereiken zijn). 
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Daarnaast wil de gemeente doorstromen bevorderen door extra in te zetten op appartementen met 
een lift voor 1-2 persoonshuishoudens.  

Het heeft de voorkeur om te bouwen in de goedkope categorieën (sociale huur, goedkope koop, 
middenhuur (tot € 900,00, koop tot max. € 275.000,00) 

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

 

Welke andere beleidsdoelen 

Het bestaande schoolgebouw De Wildert heeft al geruime tijd geleden haar oorspronkelijke functie 
verloren. Langdurige leegstand doet afbreuk aan de kwaliteit van het centrum van Goirle. Een 
herontwikkeling is daarom gewenst. 

Bij een herontwikkeling kan bezien worden of bijgedragen kan worden aan een klimaatbestendiger 
centrum (hitte/wateroverlast en vergroening/biodiversiteit). 

Op deze locatie rust nog een boekwaarde. Met een herontwikkeling kan bezien worden of financiële 
middelen gegenereerd kunnen worden. 

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Gelet op het gewenste woningbouwprogramma heeft het de voorkeur om op de locatie in de 
goedkopere categorieën, met name in de sociale huur te voorzien. In het bestaande 
woningbouwprogramma wordt ruim voorzien in rijwoningen. Dit type woning heeft daarom vanuit 
het woonbeleid bezien niet de voorkeur. Uitzondering hierop vormen woningen die in CPO worden 
gebouwd (al dan niet gecombineerd met zorg) en woningen in bijzondere woontypen. Locatie De 
Wildert biedt hiervoor in tegenstelling tot veel van de andere locaties mogelijkheden, omdat de 
locatie in eigendom is van de gemeente. De gemeente heeft daarom volledige zeggenschap over de 
invulling hiervan. Daarbij zal in de afweging echter niet enkel rekening gehouden moeten worden 
met de ambities uit de Woonvisie, maar moeten ook andere ambities en de financiële haalbaarheid 
worden meegewogen.  
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Locatie Mainframe 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, in het hart van het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “levendige stadswijk” past hier 
goed bij: Een levendige omgeving met veel voorzieningen en veel verschillende soorten mensen. De 
huizen staan dicht op elkaar, er zijn veel appartementen.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn de stedenbouwkundige kaders al geschetst en vastgesteld (Herijking IOP 2017): 

- Primair inzetten op woningbouw.  
- Alleen bijzondere en centrumondersteunende functies op de begane grond denkbaar als 

gaten en leegstand op De Hovel en Tilburgseweg zouden zijn ingevuld. Geen horeca en/of 
detailhandel. 

- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van een nieuwe bebouwingswand/voorkanten aan zijden Sint Jansstraat en 

Thomas van Diessenstraat. Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Behoud bestaande, monumentale kastanjebomen. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de bestaande volumes aan 

de Kloosterstraat en Sint Jansstraat.  Bebouwingsmassa’s in ca. 2 à 3 bouwlagen met een kap 
of terug gelegen dakopbouw.  

- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

 

Voor wie 

 De locatie is gelegen in de nabijheid van voorzieningen. Dit maakt de locatie bijzonder geschikt voor 
ouderen, jongeren en zorgbehoevenden en kan daarmee bijdragen aan het aanbod voor starters en 
jongeren én voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden (één-en 
tweepersoonshuishoudens). 

De locatie sluit minder aan bij de woonwensen en behoeften van gezinnen.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

 

Wat 

Op deze locatie zijn zowel appartementen als compacte grondgebonden rijwoningen denkbaar. Deze 
centrumlocatie is ruimtelijk niet geschikt voor vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen. 

Naast het realiseren van voldoende aanbod voor ouderen en jongeren, is in de Woonvisie 
opgenomen dat we doorstroming bevorderen. Om hieraan bij te dragen moeten de woningen in elk 
geval voldoen aan de definitie van een nultredenwoningen.  
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(Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte vanaf de 
straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de woonkamer de 
keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen te bereiken zijn). 

Daarnaast wil de gemeente doorstromen bevorderen door extra in te zetten op appartementen met 
een lift voor 1-2 persoonshuishoudens.  

Het heeft de voorkeur om te bouwen in de goedkope categorieën (sociale huur, goedkope koop, 
middenhuur (tot € 900,00, koop tot max. 275.000,00) 

Welke andere beleidsdoelen 

Recent is besloten dat het jongerenwerk niet langer in het bestaande gebouw zal blijven gehuisvest. 
Op dat moment komt het bestaande gebouw vrij. Langdurige leegstand doet afbreuk aan de kwaliteit 
van het centrum van Goirle. Een herontwikkeling is daarom gewenst. 

Bij een herontwikkeling kan bezien worden of bijgedragen kan worden aan een klimaatbestendiger 
centrum (hitte/wateroverlast en vergroening/biodiversiteit). 

Op deze locatie rust nog een boekwaarde. Met een herontwikkeling kan bezien worden of financiële 
middelen gegenereerd kunnen worden. 

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Gelet op het gewenste woningbouwprogramma heeft het de voorkeur om op de locatie in de 
goedkopere categorieën, met name in de sociale huur te voorzien. In het bestaande 
woningbouwprogramma wordt ruim voorzien in rijwoningen. Dit type woning heeft daarom vanuit 
het woonbeleid bezien niet de voorkeur. Uitzondering hierop vormen woningen die in CPO worden 
gebouwd (al dan niet gecombineerd met zorg) en woningen in bijzondere woontypen. Locatie De 
Wildert biedt hiervoor in tegenstelling tot veel van de andere locaties mogelijkheden, omdat de 
locatie in eigendom is van de gemeente. De gemeente heeft daarom volledige zeggenschap over de 
invulling hiervan. Daarbij zal in de afweging echter niet enkel rekening gehouden moeten worden 
met de ambities uit de Woonvisie, maar moeten ook andere ambities en de financiële haalbaarheid 
worden meegewogen.  
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Locatie ´t Loket 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, aan de rand van het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “rustige stadswijk” past hier 
goed bij: Deze buurt ligt in een rustige, groene woonwijk, dichtbij het centrum maar buiten de 
drukte.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn de stedenbouwkundige kaders al geschetst en vastgesteld (Herijking IOP 2017): 

- Volledig inzetten op woningbouw.  
- Alleen de bestaande bijzondere en centrumondersteunende functies (t Loket) zou binnen dit 

gebied behouden kunnen blijven/een nieuwe plek kunnen krijgen.  
- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van nieuwe bebouwingswanden/voorkanten aan zijden Thomas van Diessenstraat, 

Wethouder Vekemansstraat en Sint Jansstraat. Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Groene inpassing, behoud bestaande bomen langs wethouder Vekemansstraat en behoud 

functie buurtgroen. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de omliggende bebouwing.  

Bebouwingsmassa’s in ca. 2 à 3 bouwlagen met een kap of terug gelegen dakopbouw.  
- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

 

Voor wie 

De locatie is gelegen in de nabijheid van voorzieningen. Dit maakt de locatie bijzonder geschikt voor 
ouderen, jongeren en zorgbehoevenden en kan daarmee bijdragen aan het aanbod voor starters en 
jongeren én voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden (één-en 
tweepersoonshuishoudens). 

De locatie sluit minder aan bij de woonwensen en behoeften van gezinnen.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

Wat 

Op deze locatie zijn zowel appartementen als compacte grondgebonden woningentypen 
(rijwoningen/patiowoningen) denkbaar. Deze centrumlocatie is ruimtelijke niet zo geschikt voor 
vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen. 

Naast het realiseren van voldoende aanbod voor ouderen en jongeren, is in de Woonvisie 
opgenomen dat we doorstroming bevorderen. Om hieraan bij te dragen moeten de woningen in elk 
geval voldoen aan de definitie van een nultredenwoningen.  

(Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte vanaf de 
straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de woonkamer de 
keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen te bereiken zijn). 



 

16 

Daarnaast wil de gemeente doorstromen bevorderen door extra in te zetten op appartementen met 
een lift voor 1-2 persoonshuishoudens.  

Het heeft de voorkeur om te bouwen in de goedkope categorieën (sociale huur, goedkope koop, 
middenhuur (tot € 900,00, koop tot max. 275.000,00) 

 

Welke andere beleidsdoelen 

Al geruime tijd is de huisvesting van ´t Loket onderwerp van gesprek. Verplaatsing is een scenario. Op 
dat moment komen de bestaande gebouwen vrij. Langdurige leegstand doet afbreuk aan de kwaliteit 
van het centrum van Goirle. Een herontwikkeling is daarom gewenst. 

Bij een herontwikkeling kan bezien worden of bijgedragen kan worden aan een klimaatbestendiger 
centrum (hitte/wateroverlast en vergroening/biodiversiteit). 

Op deze locatie rust nog een boekwaarde. Met een herontwikkeling kan bezien worden of financiële 
middelen gegenereerd kunnen worden. 

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Gelet op het gewenste woningbouwprogramma heeft het de voorkeur om op de locatie in de 
goedkopere categorieën, met name in de sociale huur te voorzien. In het bestaande 
woningbouwprogramma wordt ruim voorzien in rijwoningen. Dit type woning heeft daarom vanuit 
het woonbeleid bezien niet de voorkeur. Uitzondering hierop vormen woningen die in CPO worden 
gebouwd (al dan niet gecombineerd met zorg) en woningen in bijzondere woontypen. Locatie Het 
Loket biedt hiervoor in tegenstelling tot veel van de andere locaties mogelijkheden, omdat de locatie 
in eigendom is van de gemeente. De gemeente heeft daarom volledige zeggenschap over de invulling 
hiervan. Daarbij zal in de afweging echter niet enkel rekening gehouden moeten worden met de 
ambities uit de Woonvisie, maar moeten ook andere ambities en de financiële haalbaarheid worden 
meegewogen. 
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Locatie Van Gorp-De Boer 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Deze locatie ligt in Riel. Ingestoken kan worden op een dorps woonmilieu. Omdat de locatie aan de 
rand van het centrum van het dorp ligt, is een wat meer stedelijke insteek, uiteraard op dorpse 
schaal, echter ook goed verdedigbaar. Gelet op de ligging van deze locatie aan de rand van het 
centrum van Riel, past de beschrijving van het woonmilieu “rustige stadswijk”: deze buurt ligt in een 
rustige, groene woonwijk, dichtbij het centrum maar buiten de drukte, het best op deze locatie. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn de stedenbouwkundige kaders op hoofdlijnen al geschetst en vastgesteld 
(Stedenbouwkundige inbreidingsnotitie Kom Riel 2005). Er is daarbij een onderscheid gemaakt in 
randvoorwaarden die gelden voor het gebied grenzend aan het lint en voor de achter-terreinen. 

Voor het lint Kerkstraat zijn de volgende randvoorwaarden gedefinieerd: 

- Ruimtelijke kwaliteiten lint Kerkstraat dienen gerespecteerd te worden: 
- Afwisseling aaneengebouwd/vrijstaand; 
- Diepe percelen; 
- Richting centrum hogere bebouwingsdichtheid 
- Bebouwing overwegend in één of twee bouwlagen met kap.  

- Behoud van de verspringende rooilijnen. 
- Binnen het lint en met name in het centrumgebied is functiemenging mogelijk. 
- Het deel van het dorpslint, waar op de straatwandkaart een “gesloten” wand is aangegeven, 

kan aaneengebouwd worden. Daar waar een “halfopen” straatwand is gelegen, kunnen 
hoofdgebouwen middels een terugliggend bijgebouw aan elkaar gekoppeld worden. 

- Voor wat betreft maatvoering, dient als referentie de schaal en maat van de bestaande 
bebouwing. 

- Bebouwing dient te bestaan uit één of twee bouwlagen en dient in beginsel voorzien te zijn 
van een kap. Op de straatwandkaart is een zone aangegeven waarbinnen tot maximaal 3 
bouwlagen gebouwd mag worden in beginsel eveneens voorzien van een kap. Deze locatie 
maakt onderdeel uit van deze zone. 

- Doorzichten naar achteren tussen bebouwingselementen dienen gehandhaafd en waar 
mogelijk versterkt te worden. 

Voor de achter-terreinen zijn de volgende randvoorwaarden vastgelegd: 

- Er zijn mogelijkheden voor ontwikkeling mits dit plaatsvindt op basis van het behoud van 
zichtlijnen tussen woonwijk en lint.  

- Nieuwe invullingen in het gebied dienen bij te dragen aan een grotere herkenbaarheid van 
het dorpslint door een grotere zichtbaarheid van de “achterkant” mogelijk te maken, 
bijvoorbeeld d.m.v.: 

- Bebouwing met beperkte hoogte direct gelegen achter het lint; 
- Nieuwe routes mogelijk in combinatie met bebouwing in een strook langs de 

bestaande woonwijk;  
- Lage strokenbebouwing loodrecht op het lint met grote ruimten tussen de stroken. 

- Parkeren geschiedt in principe geheel op eigen terrein 
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Aanvullend op de randvoorwaarden zoals op hoofdlijnen geschetst en vastgesteld in de 
Stedenbouwkundige inbreidingsnotitie Kom Riel 2005, is een groene inpassing van belang: 

- Behoud van bestaande bomen, in het Groenstructuurplan aangemerkt als waardevol 
particulier groen, dient uitgangspunt te zijn.  
 

Voor wie 

De locatie is geschikt voor meerdere doelgroepen. Dit sluit aan op de behoefte in Riel. Het heeft 
daarom de voorkeur om een gevarieerd programma te bieden, voor diverse doelgroepen.  

Er is in Riel behoefte aan een CPO-initiatief. Een grote groep, Rielse, woningzoekenden heeft zich 
verenigd in CPO-Riel. Er zijn leden uit alle leeftijdscategorieën en het betreft zowel starters als 
doorstromers, als senioren.  

Op basis van wet- en regelgeving is het juridisch niet mogelijk om eigen inwoners voorrang te geven 
bij woningbouw. Door ruimte te bieden aan CPO kan tegemoet worden gekomen aan de 
woonbehoefte van de inwoners van de eigen kern. Kansen voor CPO is één van de doelen uit de 
Woonvisie. Om CPO succesvol in te zetten is het nodig dat er een substantieel aantal woning kan 
worden gebouwd. Voorgesteld wordt om 50% van de woningen op deze locatie in te zetten voor 
CPO.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

Wat 

Op deze locatie zijn vooral compacte grondgebonden woningentypen (rijwoningen/patiowoningen) 
goed inpasbaar. Een combinatie met een beperkt aantal vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen 
is goed voorstelbaar. Wellicht een (zeer) kleinschalig complex appartementen in een groene setting, 

 

Welke andere beleidsdoelen 

Een ontwikkeling van deze locatie draagt niet bij aan andere beleidsdoelen dan woningbouw. 

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Er zijn weinig woningbouwplannen in ontwikkeling in de kern Riel. Op dit moment bestaat het 
programma uit enkele woningen voor de afronding van Heisteeg en de realisatie van plan Leyoever. 
Om bij te dragen aan het gewenste woningbouwprogramma moeten de percentages van tabel 2 van 
de Woonvisie het uitgangspunt zijn bij de ontwikkeling van de locaties.   



 

19 

Molenpark 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Deze locatie ligt aan de rand van het centrum van Goirle. Gelet op de ligging van deze locatie, is een 
meer stedelijk woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “rustige 
stadswijk” past hier goed bij: Deze buurt ligt in een rustige, groene woonwijk, dichtbij het centrum 
maar buiten de drukte. 

 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn nog geen stedenbouwkundige kaders geschetst of vastgesteld. In de lijn van de 
randvoorwaarden, die wel al voor andere locaties zijn vastgesteld, zijn de volgende randvoorwaarden 
passend: 

- Volledig inzetten op woningbouw.  
- Alleen de bestaande bijzondere en functies aan de Dorpsstraat en in het Molenpark kunnen 

binnen dit gebied behouden blijven.  
- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van nieuwe bebouwingswanden/voorkanten aan zijden Molenpark en 

Burgemeester Philipsenstraat. Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Groene inpassing en behoud Molenpark. Uitsluitend voor langzaam verkeer een directe 

relatie met het Molenpark. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de omliggende bebouwing.  

Bebouwingsmassa’s in ca. 2 bouwlagen met een kap of terug gelegen dakopbouw.  
- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

 

Voor wie 

De locaties is geschikt voor alle doelgroepen. Vanwege de directe nabijheid van voorzieningen is de 
locatie ook zeer geschikt voor senioren en voor een initiatieven voor beschermd wonen.  

 

Wat 

Op deze locatie zijn vooral compacte grondgebonden woningentypen (rijwoningen/patiowoningen) 
goed inpasbaar. Een combinatie met een beperkt aantal vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen, 
is denkbaar. Voor appartementen is deze locatie, in relatie tot andere locaties aan de rand van het 
centrum van Goirle, minder geschikt. Op de locatie moet een gevarieerd programma worden 
aangeboden in de verschillende prijscategorieën zoals die zijn opgenomen in de Woonvisie.  

De locatie is één van de weinige locaties nabij het centrum van Goirle waar kan worden voorzien in 
de gewenste grondgeboden woningtypen, die hebben daarom de voorkeur boven appartementen.  

Het heeft de voorkeur om voor, tenminste de percentages uit het gewenste woningbouwprogramma 
uit de Woonvisie , te bouwen in de goedkopere categorieën tot en met middendure koop.  
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Gelet op de nabijheid van voorzieningen moeten de woningen in elk geval voldoen aan de definitie 
van een Nultredenwoningen:  

- Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte 
vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de 
woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen 
te bereiken zijn. 

In de Woonvisie is vastgelegd dat de gemeente CPO wil stimuleren. De locatie Molenpark is, gelet op 
de omvang en ligging, één van de locaties waar dit mogelijk is. Het heeft de voorkeur  wordt om 50 % 
van de woningen in CPO te realiseren.  

 

Welke andere beleidsdoelen 

Onze gemeente heeft nog eigendom op deze locatie. Een herontwikkeling kan bijdragen aan de 
financiële situatie van de gemeente.  

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Op veel nieuwe woningbouwlocaties ligt de bouw van appartementen voor de hand. De locaties 
Molenpark is één van de locatie waar invulling kan worden gegeven aan grondgebonden woningen in 
de nabijheid van voorzieningen. In het woningbouwprogramma wordt al ruim voorzien in de 
behoefte aan rijwoningen. Deze hebben op deze locatie niet de voorkeur. Uitzondering hierop zijn 
(rij)woningen die worden gerealiseerd in CPO of bijzondere woningtypen al dan niet gecombineerd 
met zorg.  
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Locatie Fratersgebouw Tilburgseweg 209 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Deze locatie ligt aan de rand van Goirle, op de grens tussen Goirle en Tilburg, grenzend aan zowel de 
A58, de Tilburgseweg als de Boschkens. Gelet op de ligging van deze locatie, is een meer stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van de woonmilieus “luxe stadswijk” en “luxe 
woonwijk” passen goed bij deze locatie. Een luxe stadswijk is een ruim opgezette, groene stadswijk 
met veel grotere koopwoningen. De meeste mensen wonen er een beetje op zichzelf, er is veel 
privacy. Een luxe woonwijk is een ruim opgezette, groene buurt bestaande uit veel vrijstaande en 
ruime rijwoningen met een hoge mate van privacy. De buurt is vaak gelegen aan water of groen.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn de stedenbouwkundige kaders al geschetst en vastgesteld in de 
stedenbouwkundige visie “Aandacht voor de Tilburgseweg” (2007):  

- Het Paterklooster is een beeldbepalend bebouwingselement aan de Tilburgseweg en dient in 
zijn huidige karakteristiek behouden te blijven in het straatbeeld.  

- De woonfunctie van het complex dient te worden gehandhaafd. Functieverandering wordt 
alleen in overweging genomen, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor het behoud van 
het Paterklooster in zijn oorspronkelijke karakteristiek. 

- Ontwikkelingen om het gebouw optimaal te benutten voor een nieuwe woonfunctie kunnen 
door verbouw en renovatie van de hoofdbebouwing en als aanbouw achter de 
hoofdbebouwing worden gerealiseerd.  

- Door het renoveren van de kloostertuin waarin de beukenlaan behouden dient te blijven, 
heeft deze locatie de potentie om ontwikkeld te worden tot een bijzonder woonmilieu aan 
de Tilburgseweg.  

- Het is wenselijk de kloostertuin een groene uitstraling te laten behouden als onderdeel van 
het bosgebied 

In de stedenbouwkundige visie staat dat uitbreiding van het complex door het realiseren van 
nieuwbouw in de kloostertuin door de geluidscontour van de A58 niet haalbaar zal zijn. Inmiddels 
blijkt dat deze uitspraak nuancering behoeft en dat er oplossingen voor bebouwing denkbaar zijn, die 
kunnen voldoen aan de Wet geluidhinder, waardoor bebouwing op het achter terrein niet bij 
voorbaat uitgesloten is. Aanvullend op de stedenbouwkundige visie, gelden hiervoor de volgende 
randvoorwaarden: 

- Voldoen aan Wet geluidhinder. Elke woning dient ten minste één geluidluwe 
gevel/buitenruimte te hebben. 

- Groene inpassing en behoud van bestaande bomen, in het Groenstructuurplan aangemerkt 
als waardevol particulier groen.  

- Behoud van de cultuurhistorisch waardevolle kloostermuur langs de Heiningenstraat.  
- Realisatie van nieuwe bebouwingswanden/voorkanten aan zijden Tilburgseweg, 

Heiningenstraat en Sporenring. Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de omliggende bebouwing.  

Bebouwingsmassa’s in ca. 2 tot 4 bouwlagen.  
- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 
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Voor wie 

De locaties bevindt zich op een afstand tot voorzieningen waardoor deze minder geschikt is voor 
ouderen en zorgbehoevenden. Vanwege de ligging op de rand van de gemeentegrens ‘tussen stad en 
dorp´ is deze locatie geschikt voor starters en jongeren.  

Wat 

Op deze locatie zijn gelet op het behoud van het bestaande Fratersgebouw, de te behouden bomen 
en de akoestische beperkingen naar verwachting alleen appartementen en patiowoningen inpasbaar. 

De locatie is eigendom van woonstichting Leystromen. De locatie zal daarom volledig voor sociale 
huur worden ingezet. Dit is ook conform de prestatieafspraken die de gemeente met Leystromen 
heeft. Eventueel zou een deel van de woningen in de middenhuur kunnen worden gerealiseerd.  

Welke andere beleidsdoelen 

Het bestaande gebouw is niet meer in gebruik voor de huisvesting van Amarant. Langdurige 
leegstand doet afbreuk aan de kwaliteit van de Tilburgseweg. Om dit tegen te gaan is het gebouw in 
gebruik voor tijdelijke verhuur. Dit moet worden gezien als een noodoplossingen. Herontwikkeling 
van de locatie is gewenst. 

Het fratersgebouw complex is aangewezen als monument. Het is gewenst om monumenten te 
behouden. Een herontwikkeling met woningbouw kan bijdragen aan het behoud van het bestaande 
pand. 

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Deze locatie is eigendom van Leystromen en kan dus worden ingezet voor de nodige sociale huur en 
eventueel in de middenhuur. Dit is op andere locaties niet of beperkt mogelijk vanwege de eigendom 
én vanwege de grootte van locaties.  
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Locatie Texaco 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, direct grenzend aan het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “levendige stadswijk” past hier 
goed bij: Een levendige omgeving met veel voorzieningen en veel verschillende soorten mensen. De 
huizen staan dicht op elkaar, er zijn veel appartementen.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn nog geen stedenbouwkundige kaders geschetst of vastgesteld. In de lijn van de 
randvoorwaarden, die wel al voor andere locaties zijn vastgesteld, zijn de volgende randvoorwaarden 
passend: 

- Primair inzetten op woningbouw.  
- Alleen bijzondere en centrumondersteunende functies op de begane grond denkbaar als 

gaten en leegstand op De Hovel en Tilburgseweg zouden zijn ingevuld. Geen horeca en/of 
detailhandel. 

- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van een nieuwe bebouwingswand/voorkanten aan zijden Tilburgseweg / Van 

Haestrechtstraat. Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de bestaande volumes aan 

de Tilburgseweg en Van Haestrechtstraat.  Bebouwingsmassa’s in ca. 3 bouwlagen met een 
kap of terug gelegen dakopbouw.  

- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

 

Voor wie 

De locatie is gelegen in de nabijheid van voorzieningen. Dit maakt de locatie bijzonder geschikt voor 
ouderen, jongeren en zorgbehoevenden en kan daarmee bijdragen aan het aanbod voor starters en 
jongeren én voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden (één-en 
tweepersoonshuishoudens). 

De locatie sluit minder aan bij de woonwensen en behoeften van gezinnen.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

Wat 

Op deze locatie zijn vooral appartementen denkbaar. Deze centrumlocatie is ruimtelijk niet geschikt 
voor vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen. 

Naast het realiseren van voldoende aanbod voor ouderen en jongeren, is in de Woonvisie 
opgenomen dat we doorstroming bevorderen. Om hieraan bij te dragen moeten de woningen in elk 
geval voldoen aan de definitie van een Nultredenwoningen:  

- Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte 
vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de 
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woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen 
te bereiken zijn. 

Daarnaast wil de gemeente doorstromen bevorderen door extra in te zetten op appartementen met 
een lift voor 1-2 persoonshuishoudens.  

Het heeft de voorkeur om te bouwen in de goedkope categorieën (sociale huur, goedkope koop, 
middenhuur (tot € 900,00), koop tot max. 275.000,00) voor tenminste de percentages die in de 
Woonvisie zijn opgenomen.  

 

Welke andere beleidsdoelen 

Op dit moment is een benzineverkooppunt op deze locatie gevestigd. Een herontwikkeling, waarbij 
deze bestaande functie verdwijnt, kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid in het centrum.  

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Ten opzichte van het gewenste woningbouwprogramma is er nog behoefte aan appartementen met 
lift. Dit draagt tevens bij aan de doorstroming van senioren, wat voor de gemeente aanleiding is om 
voor doorstroom een extra accent te leggen op dit woningtype. 
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Locatie Dorpstraat/Ome Neef) 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, aan de rand van het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “rustige stadswijk” past hier 
goed bij: Deze buurt ligt in een rustige, groene woonwijk, dichtbij het centrum maar buiten de 
drukte.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn nog geen stedenbouwkundige kaders geschetst of vastgesteld. In de lijn van de 
randvoorwaarden, die wel al voor andere locaties zijn vastgesteld, zijn de volgende randvoorwaarden 
passend: 

- Primair inzetten op woningbouw.  
- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van een nieuwe bebouwingswand/voorkanten aan zijden Dorpstraat/Hoogstraat. 

Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de bestaande volumes aan 

de Dorpstraat en Hoogstraat.  Bebouwingsmassa’s in ca. 2 bouwlagen met een kap of terug 
gelegen dakopbouw.  

- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

 

Voor wie 

De locatie is gelegen in de nabijheid van voorzieningen. Dit maakt de locatie geschikt voor ouderen, 
jongeren en zorgbehoevenden en kan daarmee bijdragen aan het aanbod voor starters en jongeren 
én voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden (één-en 
tweepersoonshuishoudens). 

De locatie sluit ook aan bij de woonwensen en behoeften van gezinnen.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

Wat 

Op deze locatie zijn zowel appartementen als compacte grondgebonden woningentypen 
(rijwoningen/patiowoningen) denkbaar. Deze centrumlocatie is ruimtelijk niet geschikt voor 
vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen. 

Naast het realiseren van voldoende aanbod voor ouderen en jongeren, is in de Woonvisie 
opgenomen dat we doorstroming bevorderen. Om hieraan bij te dragen moeten de woningen in elk 
geval voldoen aan de definitie van een Nultredenwoningen:  

- Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte 
vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de 
woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen 
te bereiken zijn. 
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Daarnaast wil de gemeente doorstromen bevorderen door extra in te zetten op appartementen met 
een lift voor 1-2 persoonshuishoudens.  

Het heeft de voorkeur om te bouwen in de goedkopere categorieën (sociale huur, goedkope koop, 
middenhuur (tot € 900,00, koop tot max. 275.000,00) 

 

Welke andere beleidsdoelen 

Als gevolg van de coronacrisis is de exploitatie van deze horecavoorziening onder druk komen te 
staan. Herontwikkeling biedt de huidige ondernemer kansen om het hoofd boven water te houden. 

De bestaande horecavoorziening past voor wat betreft parkeren en geluid niet zo goed in een 
woongebied. Herontwikkeling, waarbij de bestaande functie verdwijnt, draagt bij aan de 
woonkwaliteit en gezondheid in dit gebied. 

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Ten opzichte van het gewenste woningbouwprogramma is er nog behoefte aan appartementen met 
lift. Dit draagt tevens bij aan de doorstroming van senioren, wat voor de gemeente aanleiding is om 
een voor doorstroom een extra accent te leggen dit woningtype. 

In het woningbouwprogramma wordt al ruim voorzien in de behoefte aan rijwoningen. Deze hebben 
op deze locatie niet de voorkeur. Uitzondering hierop zijn (rij)woningen die worden gerealiseerd in 
CPO of bijzondere woningtypen al dan niet gecombineerd met zorg. 
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Locatie Tra/Bojangles Tilburgseweg 

Waar 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, direct grenzend aan het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “levendige stadswijk” past hier 
goed bij: Een levendige omgeving met veel voorzieningen en veel verschillende soorten mensen. De 
huizen staan dicht op elkaar, er zijn veel appartementen.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn nog geen stedenbouwkundige kaders geschetst of vastgesteld. In de lijn van de 
randvoorwaarden, die wel al voor andere locaties zijn vastgesteld, zijn de volgende randvoorwaarden 
passend: 

- Primair inzetten op woningbouw.  
- Alleen de bestaande bijzondere en centrumondersteunende functies Tra en Bojangles 

zouden binnen dit gebied behouden kunnen blijven/een nieuwe plek kunnen krijgen.  
- Nieuwe bijzondere en centrumondersteunende functies op de begane grond zijn alleen 

denkbaar als gaten en leegstand op De Hovel en Tilburgseweg zouden zijn ingevuld. Geen 
nieuwe horeca en/of detailhandel. 

- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van een nieuwe bebouwingswand/voorkanten aan zijden Tilburgseweg. Geen 

achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de bestaande volumes aan 

de Tilburgseweg.  Bebouwingsmassa’s in ca. 2 à 3 bouwlagen met een kap of terug gelegen 
dakopbouw.  

- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

 

Voor wie 

De locatie is gelegen in de nabijheid van voorzieningen. Dit maakt de locatie bijzonder geschikt voor 
ouderen, jongeren en zorgbehoevenden en kan daarmee bijdragen aan het aanbod voor starters en 
jongeren én voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden (één-en 
tweepersoonshuishoudens). 

De locatie sluit minder aan bij de woonwensen en behoeften van gezinnen.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

 

Wat 

Op deze locatie zijn vooral appartementen denkbaar. Deze centrumlocatie is ruimtelijk niet geschikt 
voor vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen. 



 

28 

Naast het realiseren van voldoende aanbod voor ouderen en jongeren, is in de Woonvisie 
opgenomen dat we doorstroming bevorderen. Om hieraan bij te dragen moeten de woningen in elk 
geval voldoen aan de definitie van een Nultredenwoningen:  

- Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte 
vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de 
woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen 
te bereiken zijn. 

Daarnaast wil de gemeente doorstromen bevorderen door extra in te zetten op appartementen met 
een lift voor 1-2 persoonshuishoudens.  

Het heeft de voorkeur om te bouwen in de goedkope categorieën (sociale huur, goedkope koop, 
middenhuur (tot € 900,00, koop tot max. 275.000,00) 

 

 

Welke andere beleidsdoelen 

Uit de herijking van het IOP en de Detailhandelsvisie blijkt een wens tot meer concentratie van 
centrumvoorzieningen richting De Hovel. Wanneer deze locatie volledig herontwikkeld zou worden 
voor woningbouw, zou daaraan aan bijdrage kunnen worden geleverd. 

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 
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Ten opzichte van het gewenste woningbouwprogramma is er nog behoefte aan appartementen met 
lift. Dit draagt tevens bij aan de doorstroming van senioren, wat voor de gemeente aanleiding is om 
een voor doorstroom een extra accent te leggen dit woningtype. 

In het woningbouwprogramma wordt al ruim voorzien in de behoefte aan rijwoningen. Deze hebben 
op deze locatie niet de voorkeur. Uitzondering hierop zijn (rij)woningen die worden gerealiseerd in 
CPO of bijzondere woningtypen al dan niet gecombineerd met zorg.  
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Locatie Peugeotgarage Dorpstraat 

Gewenst woonmilieu 

Gelet op de ligging van deze locatie, aan de rand van het centrum van Goirle, is een stedelijk 
woonmilieu het meest passend. De beschrijving van het woonmilieu “rustige stadswijk” past hier 
goed bij: Deze buurt ligt in een rustige, groene woonwijk, dichtbij het centrum maar buiten de 
drukte.  

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn nog geen stedenbouwkundige kaders geschetst of vastgesteld. In de lijn van de 
randvoorwaarden, die wel al voor andere locaties zijn vastgesteld, zijn de volgende randvoorwaarden 
passend: 

- Primair inzetten op woningbouw.  
- Het gebied dient compact bebouwd te zijn. 
- Realisatie van een nieuwe bebouwingswand/voorkanten aan zijden 

Dorpstraat/Burgemeester Rensstraat. Geen achterkanten aan het openbaar gebied. 
- Rekening houden met mogelijke ontsluiting aangrenzende woningbouwlocatie “Molenpark”. 
- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de bestaande volumes aan 

de Dorpstraat en Burgemeester Rensstraat.  Bebouwingsmassa’s in ca. 2 bouwlagen met een 
kap of terug gelegen dakopbouw.  

- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

 

Voor wie 

De locatie is gelegen in de nabijheid van voorzieningen. Dit maakt de locatie geschikt voor ouderen, 
jongeren en zorgbehoevenden en kan daarmee bijdragen aan het aanbod voor starters en jongeren 
én voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden (één-en 
tweepersoonshuishoudens). 

De locatie sluit minder aan bij de woonwensen en behoeften van gezinnen.  

De locatie is vanwege de ligging ook geschikt voor het realiseren van vormen van beschermd wonen. 

 

Wat 

Op deze locatie zijn zowel appartementen als compacte grondgebonden woningentypen 
(rijwoningen/patiowoningen) denkbaar. Deze centrumlocatie is ruimtelijk niet geschikt voor 
vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen. 

Naast het realiseren van voldoende aanbod voor ouderen en jongeren, is in de Woonvisie 
opgenomen dat we doorstroming bevorderen. Om hieraan bij te dragen moeten de woningen in elk 
geval voldoen aan de definitie van een Nultredenwoningen:  

- Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de woning of de woonruimte 
vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe toegankelijkheid) én vanuit de 
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woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en tenminste 1 slaapkamer zonder traplopen 
te bereiken zijn. 

Daarnaast wil de gemeente doorstromen bevorderen door extra in te zetten op appartementen met 
een lift voor 1-2 persoonshuishoudens.  

Het heeft de voorkeur om te bouwen in de goedkope categorieën (sociale huur, goedkope koop, 
middenhuur (tot € 900,00, koop tot max. 275.000,00) 

 

 

Welke andere beleidsdoelen 

Het bestaande garagebedrijf op deze locatie stopt. Op dat moment komt het bestaande gebouw vrij. 
Langdurige leegstand doet afbreuk aan de kwaliteit van het centrum van Goirle. Een herontwikkeling 
is daarom gewenst.  

 

Hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma 

Ten opzichte van het gewenste woningbouwprogramma is er nog behoefte aan appartementen met 
lift. Dit draagt tevens bij aan de doorstroming van senioren, wat voor de gemeente aanleiding is om 
een voor doorstroom een extra accent te leggen dit woningtype. 

In het woningbouwprogramma wordt al ruim voorzien in de behoefte aan rijwoningen. Deze hebben 
op deze locatie niet de voorkeur. Uitzondering hierop zijn (rij)woningen die worden gerealiseerd in 
CPO of bijzondere woningtypen al dan niet gecombineerd met zorg.  


