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Toelichting principeverzoek “Herontwikkeling locatie Texaco Goirle”  

Het plan ‘Herontwikkeling locatie Texaco Goirle’ voorziet in de ontwikkeling van 21 appartementen 
op de hoek Tilburgseweg en Van Haestrechtstraat: de locatie Texaco en omgeving Goirle. Op dit 
moment is de locatie in gebruik als benzineverkooppunt. De herontwikkeling van deze locatie naar 
woningbouw draagt direct bij aan de veiligheid en gezondheid van het centrum. Over deze 
herontwikkeling hebben we prettige gesprekken gevoerd met de gemeente. Dit heeft geresulteerd 
in bijgevoegd schetsontwerp wat we als principeverzoek bij u indienen. Hieronder gaan wij in op de 
hoofdpunten van het ontwerp. 

 

Stedenbouw 

De beoogde ontwikkeling op de Texaco-locatie bevindt zich op de hoek van de Tilburgseweg en de 
van Haestrechtstraat. De locatie markeert de overgang van landelijke lintbebouwing met vrijstaande 
woningen en een voortuin naar centrumdorpse bebouwing die op de rooilijn staat.  

Het ontwerp (zie bijlage) speelt in op beide karakters. Waar een L-vorm wellicht voor de hand ligt bij 
een hoekkavel, knippen wij als het ware de korte zijde los, draaien dit deel een kwartslag en zetten 
het langs de lange zijde die aan de van Haestrechtstraat grenst. Met deze ingreep sluiten we aan op 
de schaal van beide naastgelegen percelen. Aan de Tilburgseweg zetten we het karakter van de 
kopgevel door en versterken dit door ook een verspringing in de gevelrooilijn aan te brengen. Aan de 
van Haestrechtstraat sluiten we aan op het appartementengebouw. Enerzijds door ons te beperken 
tot drie bouwlagen en anderzijds door de begane grond ook iets op te tillen van het maaiveld. Dit 
creëert een subtiele verheven positie van de bewoner tot de straat.  

Een ander bijkomend voordeel van het opknippen van de massa is de mogelijkheid tot vergroening. 
Door de maat van de kelderbak te beperken is er ruimte voor een boom tussen de twee volumes in 
de volle grond. Al met al levert dat een ontwerp op dat is geïnspireerd op zijn context, maar dat ook 
op zichzelf de ingrediënten heeft om een mooie invulling van deze plek te worden. 

 

Wonen 

Het plangebied is gelegen in de directe nabijheid van het centrum met haar voorzieningen. Daarmee 
is het een locatie die ook goed geschikt is voor jongeren, maar ook voor ouderen die doorstromen. 
Omdat de locatie ruimtelijk minder geschikt is voor vrijstaand of geschakelde grondgebonden 
woningen is deze plek daarmee minder geschikt voor gezinnen.  

Het 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. Het aanbod aan gestapelde woningen is echter beperkt, reden voor de 
gemeente Goirle om voor deze doelgroep woningen toe te voegen. Van het totale gewenste 
woningbouwprogramma in de kern Goirle zoekt de gemeente de toevoeging van in totaliteit 35% 
aan appartementen met lift. Daarbij blijkt uit de Woonvisie ook een behoefte aan 
koopappartementen (15%). De verhuizing van ouderen uit hun te groot geworden grondgebonden 
eengezinswoning naar een appartement, zorgt er immers op haar beurt ook voor dat de 
achterblijvende woning beschikbaar komt voor gezinnen. Daarbij stelt de Woonvisie dat door in 
nieuwbouw woningen aan te bieden in de middeldure en dure koopcategorieën er een 
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verhuisstroom op gang wordt gebracht en kunnen in de bestaande woningvoorraad goedkope 
koopwoningen beschikbaar komen.  

In het plan is een differentiatie aangebracht in de grootte van de appartementen. De omvang 
varieert:   

GO in m2 Aantal appartementen 
ca. 75 1 
ca. 90  10 
ca. 95 5 
ca. 110 2 
ca. 120 
 

3       
                            + 

 
ca. 2.030 m2 

      
21 appartementen 

  

Elke appartement heeft de beschikking over een eigen parkeerplaats en berging in de parkeerkelder. 
Aansluitend bij de behoefte die in de Woonvisie is geconstateerd, betreffen het koopappartementen 
in de middeldure koop (Koop 275.000 – 430.000) en dure koop sector (koop > 430.000). Het 
amoveren van een benzinetankstation betekent een forse investering. Gezien het beperkte 
oppervlak van het plangebied, de maximale hoogte en de vereiste van ondergronds parkeren op 
eigen terrein, leiden het opnemen van meer kleinere appartementen tot een onhaalbare 
herontwikkeling. Gezien de financiële haalbaarheid zou dit betekenen dat er fors meer aantallen 
gebouwd moeten worden, wat gelet op de daarmee samenhangende toenemende parkeerdruk en 
de stedenbouwkundige uitgangspunten niet met elkaar te verenigen is in een acceptabele 
stedenbouwkundige invulling. Daarbij geeft de Woonvisie aan dat er ook behoefte is aan 
nieuwbouwwoningen in de middeldure en dure koop categorieën om een verhuisstroom op gang te 
brengen.  

Conclusie: De herontwikkeling van de locatie Texaco sluit aan bij de ambities uit de Woonvisie. Het 
plan bestaat uit 21 appartementen en zijn gericht op 1 en 2 persoonshuishoudens. Alle 21 
appartementen zijn zogeheten nultredenwoningen. Alle functies in de appartementen zijn 
gelijkvloers en daarmee zonder traptreden toegankelijk. In het complex is verder een lift aanwezig 
waardoor alle appartementen zonder traptreden bereikbaar zijn. Daarmee zijn deze appartementen 
bijzonder geschikt voor ouderen. De realisatie van appartementen op deze plek kan direct bijdragen 
aan het vrijkomen van aanbod in het segment van de grondgebonden eengezinswoningen in Goirle. 
Daarmee levert dit bouwplan een bijdrage aan de doorstroming in de Goirlese woningmarkt.  

 

Verkeer 

Het wooncomplex wordt ontsloten aan de Tilburgseweg. De ingang van de halfverdiepte 
parkeergarage bevindt zich op circa 35 meter van de kruising Tilburgseweg  - Van Haestrechtstraat.  

 

Parkeren 

De nota “Parkeernormen en Uitvoeringsregels Goirle” geeft voor gestapelde woningen de volgende 
parkeernormering weer: 
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parkeernorm bezoekersaandeel Opmerkingen Wonen 
functie 

eenheid 

min. 
norm 

max. 
norm 

  

gestapelde woning 
woning groot (meer dan 
120 m2 bvo) 

woning 1,9 2,1 0,3 bvo NEN 2580 

woning midden (tussen 
90 en 120 m2 bvo) 

woning 1,7 1,9 0,3  

woning klein (kleiner 
dan 90 m2 bvo) 

woning 1,4 1,7 0,3  

 

Uitgaande van bovenstaande normering brengt de voorgestelde planontwikkeling de volgende 
parkeerbehoefte met zich mee:   

Parkeernorm 
(incl. 0,3 

bezoekersparkeren) 

Toepassing 
parkeernorm 

Wonen 
functie 

min. 
norm 

max. 
norm 

aantal 
wooneenheden 

min. 
norm 

max. 
norm 

gestapelde woning 

woning groot (meer 
dan 120 m2 bvo) 

1,9 2,1 3 5,7 6,3 

woning midden 
(tussen 90 en 120 m2 
bvo) 

1,7 1,9 11 18,7 20,9 

woning klein (kleiner 
dan 90 m2 bvo) 

1,4 1,7 7 9,8 11,9 

totaal 34,2 39,1 
 

Het plan bevat een halfverdiepte parkeergarage waar 37 parkeerplaatsen zijn voorzien. Daarmee 
voldoet het plan aan de parkeernorm.  


