
Geachte gemeenteraadsleden, 

In 2018 is er in Riel een CPO vereniging opgericht met als doel om voor starters in Riel te kunnen 

bouwen. 

Omdat de gemeente niet over een grondposities in Riel beschikte is er toen al snel gekeken naar 

andere geschikte locaties van derden. Er is toen vrij snel contact gezocht met 2 Rielse ondernemers 

en is er een samenwerking op gang gezet. Hierbij was ook betrokken Seniorenbelangen Riel. Enige 

tijd later zijn die toegetreden en vormen we nu één gezamenlijke CPO vereniging. Vanaf 2018 is ons 

mooie initiatief vooral in afwachting geweest. Wachtend eerst op de woonvisie, wachtend daarna op 

de prioriteringsnotitie die er uiteindelijk niet kwam. Uiteindelijk pas in 2021 aangegeven dat we 

verder mochten met planvorming en we nadere schetsen mochten indienen. Nog steeds is het ons 

niet duidelijk waarom we al die tijd hebben moeten wachten. Bouwkosten zijn fors gestegen. 

Allemaal heel jammer. Vooral omdat bij de verkiezingen in 2018 alle partijen vonden dat we meer en 

sneller moesten bouwen. 

Het laatste half jaar is goed doorgewerkt. Stedenbouwkundige schetsen zijn over en weer besproken. 

We willen graag met de bestemmingsplanprocedure aan de slag. Ook is ondertussen 

overeenstemming met meerdere partijen en kunnen we ook duurzame woningen voor onze leden 

bouwen. In deze samenwerking wordt door Rielse ondernemers de gronden geleverd, leggen we zelf 

de wegen aan, zorgen zelf voor de infrastructuur, zorgen we zelf voor de bestemmingsplannen etc.  

De gemeente Goirle levert hier geen fysieke bijdrage. In die zin is dit een bijzonder CPO traject. 

Immers in andere gemeenten levert de gemeente vaak de gronden bij CPO trajecten. Vraag is nu of 

de gemeente op andere wijze haar bijdrage alsnog wil leveren. Indien onze leden waarschijnlijk 

volgens de legesverordening straks ook nog leges moeten betalen (schatting 250.000 euro) zouden 

wij het op prijs stellen als de gemeente geen verdere gemeentelijke of ambtelijke kosten aan onze 

samenwerking in rekening brengt. Op deze manier kan de gemeenteraad alsnog haar steun geven 

aan CPO Riel. 

Met vriendelijke groet, 

  

namens het bestuur van CPO Riel. 

 


