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Kennisnemen van 
Het principeverzoek voor de hoek Tilburgseweg/Van Haestrechtstraat (locatie Texaco) in Goirle en 
het collegebesluit over dit verzoek. 
 
 Inleiding 
 Op 23 februari 2021 heeft het college randvoorwaarden vastgesteld voor onder andere de locatie 
Hoek Tilburgseweg/Van Haestrechtstraat (locatie Texaco) in Goirle, zie bijlage 4. Inmiddels heeft de 
eigenaar van deze locatie een plan uitgewerkt dat grotendeels voldoet aan deze randvoorwaarden, 
zie bijlagen 1 t/m 3. Het plan bestaat uit totaal 21 koopappartementen, waarvan 11 middeldure en 
10 dure koopappartementen en een half verdiepte parkeergarage. 

 
Informatie 
Het plan voldoet grotendeels aan de door het college vastgestelde randvoorwaarden  
Voor deze locatie heeft het college op 23 februari 2021 de stedenbouwkundige randvoorwaarden 
vastgelegd. Het plan, dat nu is gepresenteerd, voldoet grotendeels aan deze randvoorwaarden. Er 
wordt volledig ingezet op woningbouw, in de vorm van appartementen. Zowel langs de Tilburgseweg 
als de Van Haestrechtstraat krijgt het appartementencomplex een voorzijde. De bebouwing wordt 
uitgevoerd in drie bouwlagen, waarbij in de architectuur goede aansluiting wordt gezocht bij de maat 
van de bestaande volumes aan de Tilburgseweg en de Van Haestrechtstraat.  
 
Het plan sluit grotendeels aan bij woonbehoefte  
Het nu gepresenteerde plan bestaat uit 21 appartementen. De appartementen variëren qua grootte 
tussen de 75 m2 en 120 m2 en zijn allemaal gelijkvloers. De appartementen voldoen aan de definitie 
van nultredenwoning. Dit aanbod van appartementen draagt bij aan de vraag bij jongeren en 
ouderen die willen doorstromen. Er is in Goirle met name behoefte aan appartementen met een lift 
gericht op 1 en/of 2 persoonshuishoudens, zeker in het centrum van Goirle waar deze locatie direct 
aan grenst, hier voldoet het plan aan. 
 
Het plan omvat 21 koopappartementen, 11 middeldure koopappartementen van gemiddeld max.  
€ 352.500,- von en 10 dure koopappartementen vanaf € 430.000,- von. Op 1 januari 2023 stelt de 
provincie weer een nieuwe indexering vast die wij volgen. Volgens de vastgestelde randvoorwaarden 
heeft het 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. Hier voldoet het plan dus niet aan. 
Het is voor de ontwikkelaar niet mogelijk om woningen in deze goedkope categorieën te ontwikkelen 
omdat voor deze ontwikkeling het benzinestation verwijderd en gesaneerd moet worden. Dit is een 
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forse investering. Ook het realiseren van een parkeerkelder om op eigen terrein in de 
parkeerbehoefte te kunnen voorzien, is kostenverhogend. Om deze kosten terug te kunnen 
verdienen is het voor de ontwikkelaar noodzakelijk om naast middeldure koopappartementen ook 
een aantal dure koopappartementen te ontwikkelen. Omdat het verwijderen van een 
benzineverkooppunt op deze locatie bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid in het centrum en 
voor een deel van de appartementen wel voldaan wordt aan de woonbehoefte, is het verantwoord 
om in dit geval af te wijken van de prijscategorieën. 
 
Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd.  
Het nu gepresenteerde plan voorziet in 37 parkeerplaatsen in een halfverdiepte parkeerkelder op 
eigen terrein. Uitgaande van de parkeernorm in de CROW voor gestapelde woningen (gemiddeld 
1,75 parkeerplaats per appartement) zijn minimaal 37 parkeerplaatsen nodig. Het aantal van 37, 
zoals wordt voorgesteld, is dus voldoende.  
 
De ontsluiting van de parkeerkelder moet aangepast worden 
De voorgestelde ontsluiting van de parkeerkelder is aan de Tilburgseweg. Dit is niet wenselijk omdat 
deze dan direct aansluit op de (drukke) Tilburgseweg en omdat er op deze plek een fietsstrook over 
gaat in een fietsstraat.  
Een ontsluiting op de Van Haestrechtstraat is wenselijker. Dit moet nog aangepast worden in de 
plannen.  
 
Er moet nog een omgevingsgesprek worden gevoerd  
Er is nog geen omgevingsgesprek gevoerd. Dit zal binnenkort plaatsvinden. 
 
Vervolg  
Er moet nog een aantal aanpassingen aan het plan plaatsvinden, daarna moet de ontwikkelaar eerst 
een omgevingsdialoog voeren voordat bekeken wordt of de planologische procedure kan worden 
opgestart. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1:  Principeverzoek 
Bijlage 2: Bijlage 1 principeverzoek 
Bijlage 3: Bijlage 2 principeverzoek 
Bijlage 4:  Vastgestelde randvoorwaarden 
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