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Betreft: Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 'Abcovenseweg 43 Goirle'
(NLIMR0.0785.BP2017007Abcovense-ow01)

Goirle, 23 april 2018

Geachte heer, mevrouw,

In het Goirles Belang van 14 maart jl. is bij officiële bekendmakingen het ontwerp bestemmingsplan 
'Abcovenseweg 43' aangekondigd. Middels dit schrijven maken wij bezwaar tegen het ontwerp 
bestemmingplan.

Graag lichten wij dit toe.

Het huidig ingediende ontwerp bestemmingsplan heeft onevenredig veel impact op de bestaande 
situatie in de buurt en de woonsituatie van omwonenden. Tevens wijkt het op meerdere punten af 
van bestaande bestemmingsplan. Derhalve vragen wij aan de Gemeenteraad het huidige ontwerp 
bestemmingsplan niet goed te keuren. De buurt is bereid om met de gemeente en met de 
initiatiefnemer in gesprek te gaan en te kijken naar een alternatief, welke passend is bij de omgeving 
en die een beperkter impact heeft op de woonsituatie.

1. Verhogen van bouw- en goothoogte is geen goede Ruimtelijke Ordening op deze locatie 
De locatie ligt aan de Abcovenseweg in Goirle, een oude verbindingsweg tussen Tilburg en Goirle / 
Turnhout. De Abcovenseweg was vroeger een oude herdgang met daaraan lage, landelijke 
bebouwing. De gebieden aansluitend aan de Abcovenseweg zijn later ontwikkeld tot woonwijken. 
Abcoven, Groote Akkers en Hoge Wal. De Abcovenseweg is nog steeds een karakteristieke weg met 
overwegend lage bebouwing. De goot- en nokhoogten als genoemd in het bestemmingsplan zijn er 
niet "per ongeluk" in terecht gekomen. De foto's laten dat duidelijk zien.
Op pagina 16 van het ontwerp bestemmingsplan wordt gesproken dat een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig is om op het perceel een twee-onder-een-kapwoning naast de te 
herbouwen vrijstaande woning te kunnen realiseren. Ondergetekenden zijn van mening dat dit niet 
passend is in de huidige situatie. Het bouwvlak heeft tevens een goothoogte van maximaal 4,5 meter 
en een bouwhoogte van maximaal 7,5 meter. De huidige karakteristiek wordt geweld aan gedaan 
wanneer op 1 plaats, als incident, een twee-onder-een-kapwoning wordt gesitueerd én goot- en 
nokhoogten verhoogd worden. Tevens is het splitsen van het huidige perceel in drie percelen naar 
onze mening geen goede ruimtelijke ordening. Aanliggende percelen Abcovenseweg 41 en 39b 
hebben een omvang ruim boven 1.000 tot 2.000 m2. Bij verkaveling ten behoeve van de 3 woningen 
zal er per woning een bouwperceel met een oppervlakte van minimaal 500m2 ontstaan. Dit past naar 
onze mening niet in de opzet en structuur van dat deel van de Abcovenseweg.

Noot: De hogere bebouwing van Bedauxde Brouwer vanaf de rotonde Rillaersebaan- 
Abcovenseweg dient gezien te worden als een afsluiting van de wijk Hoge Wal. Deze bebouwing is te 
legitimeren komend vanuit Tilburg / stedelijk gebied. Naar mate je Goirle nadert wordt bebouwing



lager en bepalen lagere goothoogten het beeld. De In het recente verleden gerealiseerde woningen 
aan de Abcovenseweg 39a en 39b hebben ook een bebouwingshoogte van 4,5 - 7,5 m. Tevens 
hebben de achterliggende woningen aan De Volmolen 124 en 126 een lagere bebouwingshoogte. 
Conclusie: Ondergetekenden bepleiten het handhaven van goot- en nokhoogten uit het vigerend 
Bestemmingsplan van 4,5 - 7,5 m.

2. Ontwerpbestemmingsplan wijkt af van bestaande rooilijn en van de bestaande 
grenswaarde geluidshinder (art. 3.8 Wro en wet geluidshinder)

In het ontwerp bestemmingsplan wordt afgeweken van de bestaande rooilijn. De huidige woningen 
zijn direct gelegen aan de Abcovenseweg. In het ontwerp bestemmingsplan wordt uitgegaan van het 
verleggen van de bestaande rooilijn naar achteren. Het ontwerpplan voldoet tevens niet aan de wet 
geluidshinder. Ten behoeve van de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is een aanpassing van de 
grenswaarde noodzakelijk. Om binnen het huidige perceel het bouwen van een twee-onder-een 
kapwoning mogelijk te maken kan dit niet binnen de bestaande grenswaardes en geluidsnormen. De 
wettelijke voorkeursgrenswaarde ten aanzien van wegverkeerslawaai bedraagt 48dB. Een verhoging 
van de grenswaarde is noodzakelijk om bebouwing mogelijk te maken. Wij hebben bezwaar tegen 
het verhogen van de grenswaarde naar 57dB.

Conclusie: Ondergetekenden bepleiten het handhaven van de bestaande rooilijn en handhaving van 
de huidige grenswaarde (art. 3.8 Wro en wet geluidshinder)

3. Ontwerp bestemmingsplan beperkt de privacy en de bezonning van de omliggende 
percelen

De bouw van extra woningen heeft een (fors) negatief effect op de privacy en de bezonning van de 
omliggende percelen. De nieuwe woningen liggen aan de zuidwest kant van de omliggende percelen. 
Het effect is dat dit de bezonning van de omliggende percelen niet ten goede komt. Wij vragen om 
een bezonningsschema te overleggen. Door de bij punt twee genoemde rooilijn te verleggen naar 
achteren en de bij punt één genoemde bebouwingshoogte te verhogen hebben de extra woningen 
onevenredig veel impact op de privacy van omliggende percelen.

Conclusie: Wij bepleiten een bezonningsschema en komen op voor de privacy en privacy maatregelen 
van omliggende percelen

4. Er is geen communicatie en dialoog geweest met omwonenden
In de structuurvisie van de Gemeente Goirle wordt gesproken over een sociale gemeente. 'De
Gemeente Goirle is een dynamische en levendige gemeente. De onderlinge sfeer is goed, open en
positief, leder handelt vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid. Problemen worden door onze 
inwoners zoveel als mogelijk zelf opgelost.' Over dit ontwerp bestemmingsplan is geen communicatie 
geweest met omwonenden en direct betrokken. De op handen zijnde 'Omgevingswet4 * * 7 is een 
integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimuleert. 
Sleutelbegrippen zijn (integrale) samenwerking, regionaal maatwerk en verbinding naar 
betrokkenen. De Gemeente vervult een spin-in-het-web rol en daarbij verschuift hun rol van een 
besluitvormende naar een faciliterende en co-creèrende rol. Wij zijn ons ervan bewust dat de 
omgevingswet nog niet van kracht is, maar vragen de gemeente wel 'in de geest van' deze wet m 
dialoog te gaan met de omwonenden. In bijlage 2 van het 'verslag overleg besluit ruimtelijk ordening' 
is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd naar acht instanties om voor afloop van de 
inspraaktermijn te reageren. Dit voorontwerp bestemmingsplan is niet verstuurd naar direct 
omwonenden. Ook is in de fase er voor, gedurende het opstellen van het ontwerpplan, geen 
communicatie, toetsing of dialoog gezocht door gemeente of initiatiefnemer met omwonenden en 
direct betrokkenen.



Conclusie: Wij bepleiten een gesprek met de gemeente en de initiatiefnemer om te kijken naar 
alternatieven welke passend is bij de omgeving en die beperkte impact heeft op de woonsituatie.

5. Overige aandachstpunten
Naast bovenstaande argumenten maken we ons zorgen over de impact op de bestaande 
verkeersituatie. Het perceel is gelegen direct aan de Abcovenseweg en tevens in de directe 
nabijheid van een rotonde. In het ontwerpplan wordt uitgegaan van het herbouwen van de 
bestaande vrijstaande woning en tevens de nieuwbouw van een twee-onder-een-kap woning, 
Hierdoor wordt het aantal inritten vergroot van één naar drie zelfstandige in-/uitritten. Begin 
april 2018 hebben er binnen één week twee aanrijdingen plaatsgevonden op de rotonde ter 
hoogte Abcovenseweg 43 en Hoge Wal 107. Met twee extra in-/uitritten zal dit de veiligheid van 
de verkeerssituatie niet te goede komen.

Samenvattend heeft het huidig ingediende ontwerp bestemmingsplan onevenredig veel impact op 
de bestaande situatie in de buurt en de woonsituatie van omwonenden:

• verhogen van bouw- en goothoogte is geen goede Ruimtelijke Ordening op deze locatie
• ontwerpbestemmingsplan wijkt af van bestaande rooilijn en van de bestaande grenswaarde 

geluidshinder (art. 3.8 Wro en wet geluidshinder)
• ontwerp bestemmingsplan beperkt de privacy en de bezonning van de omliggende percelen
• er is geen communicatie en dialoog geweest met omwonenden
• tevens maken we ons zorgen over de veiligheid van de verkeerssituatie

Samenvattend bepleiten wij:
• het handhaven van goot- en nokhoogten uit het vigerend Bestemmingsplan van 4,5 - 7,5 m.
• het handhaven van de bestaande rooilijn en handhaving van de huidige grenswaarde (art.

3.8 Wro en wet geluidshinder)
• een bezonningsschema en we komen op voor de privacy en privacy maatregelen van 

omliggende percelen
• een gesprek met gemeente en initiatiefnemer om te kijken naar alternatieven welke passend 

is bij de omgeving en die beperkte impact heeft op de woonsituatie.

Op basis van bovenstaande argumenten en zienswijze maken wij bezwaar tegen het ontwerp 
bestemmingplan.

Wij vragen de Gemeenteraad dan ook aan het huidige ontwerp bestemmingsplan geen goedkeuring 
te verlenen.Wij zijn graag bereid om met de gemeente en de initiatiefnemer in gesprek te gaan en te 
kijken naar een alternatief welke passend is bij de omgeving en die recht doet aan de bestaande 
woonsituatie van omwonenden.

Uiteraard zijn wij graag bereid tot een nadere mondelinge toelichting.

Mogen wij van u horen?

Met vriendelijke groet,




