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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de reactie van het college van de gemeente Tilburg op onze brief van 6 juli 2022 waarin wij onze 
zorgen hebben geuit over de plannen van de gemeente Tilburg om tijdelijk internationale 
medewerkers (arbeidsmigranten) te huisvesten aan de Rielseweg 875 - 879. U treft de reactie 
bijgevoegd aan. 
 
Informatie 
Bovengenoemde locatie is door de gemeente Tilburg aangewezen als kansrijk voor huisvesting van 
ongeveer 370 arbeidsmigranten. Ons college heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat wij de 
locatie, dicht bij de gemeentegrens van Goirle en bij de kern van Riel, te groot van omvang en impact 
vinden. Onze zorgen hierover hebben wij geuit tijdens diverse bestuurlijke contacten via overleg, 
mail en telefonische gesprekken met de vorige en huidige portefeuillehouder en met de 
burgemeester van Tilburg. Wij hebben daarbij verzocht om ons beleidskader voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten te respecteren. Dit kader geeft aan dat wij maximaal 100 arbeidsmigranten 
acceptabel vinden op deze locatie.  
 
Uit de brief blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van Tilburg hier anders naar kijkt 
en vasthoudt aan de grootschalige huisvesting.  
 
De gemeente Tilburg heeft intussen een informatieavond voor omwonenden aangekondigd op 8 
november 2022 om 20.00 uur. Tijdens deze avond vertellen de gemeente Tilburg, de initiatiefnemer 
en het uitzendbureau dat gespecialiseerd is in het huisvesten van internationale medewerkers meer 
over de stand van zaken. Er volgt een terugkoppeling van de gesprekken met de klankbordgroep en 
meer uitleg over de leefregels (het beheerplan). Ook wordt informatie gegeven over de stappen die 
moeten worden doorlopen als de initiatiefnemer het plan gaat indienen bij de gemeente Tilburg en 
de rol van omwonenden daarin.  
 
Vervolg 
Het college van Goirle beraadt zich op de vervolgstappen.  
 
Communicatie 
De reactie van het college van Tilburg op onze brief van 6 juli treft u in de bijlage aan (onze brief, zie 
https://raad.goirle.nl/Documenten/raadsinformatiebrieven/2022/7/pagina_2). Ook de uitnodiging 
voor de informatieavond sturen we u ter informatie toe als bijlage. 

https://raad.goirle.nl/Documenten/raadsinformatiebrieven/2022/7/pagina_2
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