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__________________________________________________________________________________ 
 
 
Op 28 oktober 2022 ontvingen wij vragen van Pro Actief Goirle over de ontwikkeling centrum i.r.t. 
pand Mainframe op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen 
aan, met de daarbij behorende antwoorden: 
 
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief d.d. 11-10-2022 van Wethouder van Neerven waarin 
wordt aangegeven dat St. Jong tot 1 januari 2026 gebruik mag maken van het pand Mainframe heeft 
de fractie Pro Actief Goirle over het centrum onderzoek, waarvoor de raad al in 2021 € 40.000,00 
beschikbaar heeft gesteld de volgende vragen: 
  
Vraag 1: Wat is de stand van zaken van het betreffende onderzoek?  

 

Antwoord: In maart 2022 is door de raad geld beschikbaar gesteld om een haalbaarheidsonderzoek 
voor de centrumlocaties uit te voeren. Dit onderzoek is op dit moment in volle gang. De resultaten 
van dit onderzoek zullen in het eerste kwartaal van 2023 voorgelegd worden aan de raad. 
 

Vraag 2: Hoe verhoudt het onderzoek zich tot de verlenging van de verhuur van het pand 
mainframe?  

 

Antwoord: De huidige locatie van jongerencentrum Mainframe wordt meegenomen in het 
haalbaarheidsonderzoek voor de centrumlocaties. De raad zal op basis van de resultaten van het 
onderzoek uiteindelijk een keuze moeten maken of Mainframe kan blijven staan of verplaatst moet 
worden en waarheen. Dit zal in het onderzoek ook financieel onderbouwd worden. 
 

Vraag 3: Gezien het feit dat we woningbouw willen stimuleren, dit stukken grond betreft die in 
eigendom zijn van de gemeente en al ca. 5 jaar braak liggen. Is de conclusie dan dat dit nog bijna 4 
jaar het geval zal zijn? Zo ja, zijn er mogelijkheden om e.e.a. te versnellen?  

 

Antwoord: Als de gemeenteraad begin 2023 een besluit neemt over de ontwikkelingen op de 
betreffende locatie duurt het nog minimaal 2 jaar voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is en 
de benodigde vergunningen verleend kunnen worden. Daarna moet nog gestart worden met de 
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bouw. Tot januari 2026 kan het pand van Mainframe zeker blijven staan. Hierover is intern zorgvuldig 
overleg tussen de gebouwenbeheerders, projectleider en medewerkers van welzijn. 

 

Vraag 4: Kunt u een tijdslijn geven van de door u verwachte doorlooptijden per fase tot het moment 
dat u verwacht dat er gestart kan worden met de feitelijke bouw van woningen c.q. zichtbare 
ontwikkeling van dit centrumgebied?  
 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 3. Een en ander is mede afhankelijk van eventuele bezwaar- en 
beroepsprocedures. 
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