
Van: Erik Schellekens  
Datum: 28 juni 2018 om 08:55:50 CEST 
Aan: "'Westeinde, Berry van t'" 
Onderwerp: Vraag bestemmingsplan Abcovenseweg 43 

  
LRG heeft een vraag over het Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
"Abcovenseweg 43" (Goirle). 
  
Wat is de motivering om voor de te herbouwen vrijstaande woning de goot- en bouwhoogte aan te 
passen? 
De maximale goothoogte is nu 4,5 meter en dit wordt 6 meter. 
De maximale bouwhoogte is nu 7,5 meter en dit wordt 9 meter. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
Erik Schellekens 
 
 
Antwoord 
Het perceel Abcovenseweg 43 ligt op dit moment in het bestemmingsplan “Grobbendonck-De Groote 
Akkers-De Hoge Wal”.  
  
In het gebied rondom de Abcovenseweg 43 zijn verschillende goot- en nokhoogten toegestaan. Dit is 
door middel van aanduidingen op de plankaart weergegeven.  
  
Voor van oudsher aanwezige woningen, zoals de Abcovenseweg 43 (maar ook Abcovenseweg 39, 
39B en 41 en Abcovensedijk 2),  is de toegestane goot- en nokhoogte afgestemd op de bestaande 
situatie en is de toegestane goot- en nokhoogte weergegeven door middel van de aanduiding W1.  
Op grond van de aanduiding W1 is een goothoogte van maximaal 4,5 meter en een nokhoogte van 
maximaal 7,5 meter toegestaan.  
  
Omdat het de bedoeling is dat te zijner tijd ter plaatse van de Abcovenseweg 43 nieuwbouw wordt 
gerealiseerd is voor de goot- en nokhoogte aangesloten bij de ingevolge het bestemmingsplan 
“Grobbendonck-De Groote Akkers-De Hoge Wal” in de directe omgeving toegestane  goot- en 
nokhoogte die door middel van de  aanduiding W2 op de plankaart is weergegeven. Op grond van de 
aanduiding W2 is een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale nokhoogte van 9 meter 
toegestaan. Voorbeelden van woningen in de directe omgeving van de woning Abcovenseweg 43 
waar een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale nokhoogte van 9 meter is toegestaan 
zijn de nieuw gebouwde woningen van de heren Luttikholt (De Volmolen 126) Vermeulen (De 
Volmolen 124), maar ook de andere twee aan De Volmolen nieuw gebouwde woningen (nummers 
128 en 130) en de aan de overzijde van de Abcovenseweg 43 aanwezige bebouwing (Abcovenseweg 
nummers38, 38-01, 38-02, 38-03, 38-04, 38-05). 
  
Hieronder is een fragment weergegeven van de plankaart van het bestemmingsplan “Grobbendonck-
De Groote Akkers-De Hoge Wal” en de toegestane maximale goot- en nokhoogten van en rondom 
het perceel Abcovenseweg 43. 
 
  
  
  



Hieronder is een fragment weergegeven van de plankaart van het bestemmingsplan “Grobbendonck-
De Groote Akkers-De Hoge Wal” en de toegestane maximale goot- en nokhoogten van en rondom 
het perceel Abcovenseweg 43. 
 
 

 



 
Met vriendelijke groet, 
Bert Schellekens 
Wethouder 
  
  

 
 
 
  
 


