
 

 

 

 
Opgemaakt door Berry van 't Westeinde, griffier 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Piet Verheijen 
Raads/burgerleden: Eric Schellekens (LRG), Mark Verhoeven (LRG), 
Henk Gabriëls (PAG), Christel van Neerven (PAG), Michael Meijers 
(D66), Janneke van den Hout (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij 
GR), Servie Beekmans (Arbeiderspartij GR), Pernell Criens (PvdA), 
Karen Molin (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van den Brekel 
(SP), Theo van der Heijden (VVD), Monique van Brederode (VVD), 
Corné de Rooij (CDA), Sjaak Sperber (CDA). 
Collegeleden: Bert Schellekens  
Sprekers (agendapunt 3): mevrouw Verberne en mevrouw Jansen - 
buurtbelang Citadel 
De heer Van Heteren (Van der Weegen bouwmaatschappij) 
Publieke tribune: ca 40 personen 

Afwezig (met kennisgeving) Ad van Beurden (VVD) 

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/04-december/20:45 
 
 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur.  
 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
3.  Bespreking raadsinformatie project Leijoever 
Bijdrage bewoners 
Door mevrouw Verberne (buurtbelang Citadel) geeft een zienswijze over een bouwplan Citadel. 
De bijdrage is als bijlage bij het verslag gevoegd. Mevrouw Jansen beantwoordt samen met mevrouw 
Verberne de vragen. 
Het grootste bezwaar is dat het buiten het gebied van Citadel gaat. Langs de kant van de Leij gaan ze 
nog meer woningen zetten. Het groen gaat weg. Het duurt dan weer een hele tijd voordat er nieuw 
groen is. Het groen dat terugkomt tussen terrein en de Leij is groen wat voor ons niet zichtbaar is. 
Seniorenwoningen met die prijsklasse zijn daar niet goed op zijn plek. Die zouden ook meer in het 
centrum horen. De omwonenden hebben zelf aan de bel moeten trekken. Pas nadat zij zichzelf actief 
had gemeld werd de communicatie vanuit de gemeente als voldoende ervaren.  
Een groot deel van de weerstand komt door de toezegging van de gemeente toen de school daar 
tijdelijk kwam, dat situatie in de oude staat zouden worden teruggebracht. Die stukken zijn nergens 
terug te vinden. Dat strijkt iedereen tegen de haren in.  
 
Projectontwikkelaar 
Op vraag uit de oordeelsvormende vergadering geeft de heer Van Heteren aan dat er eerst een 
voortraject is geweest met de gemeente. Bij een eerste bijeenkomst is in de buurt een uitnodiging 
bezorgd. We hebben er misschien teveel ruchtbaarheid aan gegeven, waardoor de buurtbewoners 
werden ondergesneeuwd door andere belangstellenden. Daarom is een tweede bijeenkomst 
georganiseerd voor omwonenden. 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/04-december/20:


 

 

De tekening die verspreid was, had als doel een beeld te geven van het plan. Dat is helaas niet 
helemaal goed begrepen. 
Van de gemeente is een aantal richtlijnen meegekregen voor de planontwikkeling. Onder andere de 
bodemsanering, waardoor bomen moeten worden verwijderd. Stedenbouwkundig is het wenselijk 
om de rij te beëindigen in lijn van de woningen aan het Leijke. Zo komen we op 14 woningen. De 
grondexploitatie laat een verlies zien, die wij hopen te compenseren met de ontwikkeling van de 
opstallen. Kleinere, goedkopere woningen betekent dat we meer woningen moeten bouwen. Als 
doelgroepen zijn door het college senioren en starters meegegeven. De starters bedienen we niet 
met deze woningen. De woningen zitten nu qua prijs rond de € 350.000,00. De uiteindelijke prijs 
wordt vastgesteld als de woningen in verkoop gaan.  
 
Wethouder Schellekens  
De start van het project was slecht, maar het plan zoals het er nu ligt, de aanpassingen die gedaan 
zijn, de communicatie die daarover is geweest, geeft geen aanleiding het plan te torpederen. 
De wijze van invulling van de ecologische verbindingszone heeft de instemming van de provincie.  
Aan seniorenwoningen hangt in principe geen prijskaartje. Dat hier wat duurdere woningen uit zijn 
gekomen, heeft ook te maken met het stedenbouwkundig ontwerp. Dit zijn geen woningen voor de 
primaire doelgroep, maar door deze woningen kan er ook beweging ontstaan in de bestaande 
voorraad.  
Als je kijkt naar de planaanpassingen is een plan van 17 naar 15 naar 14 gegaan. Daarnaast is het 
bouwvolume aangepast. Daardoor krijgt het plan ook een kleinschaligere verschijning. Als deze 
plannen doorgaan, dan neemt het openbaar gebied toe. Het plan voldoet volledig aan 
uitgangspunten zoals ze ook door de raad zijn geformuleerd. 
Je kunt nooit zeggen dat niet verder wordt gebouwd. Van niemand is gehoord dat er nog plannen zijn  
om er een tweede fase aan te koppelen.   
Een derde van de belangstellenden voor de woningen komt uit Riel, een derde uit Goirle en een 
derde van buiten de gemeente. Het voldoet voor een deel aan de behoefte uit Riel. 
Arno de Laat geeft aan dat er meer vierkante meters bebouwd worden dan er nu aan bedrijfshal 
staat. De mensen krijgen minder openbaar gebied om zich heen. 
 
 
Geconcludeerd wordt dat nieuwe informatie die nog niet is ontvangen wordt afgewacht. Het gaat 
dan om een vertrouwelijke nota uit 2016, mogelijk nog een andere nota en de schriftelijke reacties 
van de provincie met betrekking tot het instemmen met de 10 meter voor de ecologische 
verbindingszone.  
 
4. Raadsvoorstel zon en wind 
 
Standpunten fracties 

LRG Als de kaders goed zijn zou er meer moeten kunnen. De term verrommeling van 
het buitengebied staat hen niet aan. Als het passend is voor een zonneweide is het 
geen verrommeling. Er moeten goede kaders zijn, op basis daarvan kan dan 
besloten worden tot een zonneweide. 
We moeten ook kijken naar de gemeenten waar wij aan grenzen. Zeker bij 
windenergie is dat belangrijk. Ziet dat niet terug in de stukken, terwijl daar wel om 
gevraagd was. Heeft motie voorbereid als het gaat om vergroening van leges. Deze 
wordt later in procedure gebracht.  

CDA De LOG gebieden zijn gebieden die zijn ingericht voor duurzame veehouderij. Dat 
is niet per definitie de beste landbouwgrond. Is het eens met de vraag of we 
gebieden moeten aanwijzen. Is daar niet enthousiast over. Laten we gebieden 
aanwijzen. Wil daar een amendement voor indienen. 
Draagvlak in de omgeving, dialoog vooraf, participatie van mensen moet een goed 



 

 

rendement opleveren dat bij de inwoners in Goirle moet blijven. 
Motie VVD is erg goed om mensen die investeren niet te straffen met een hogere 
OZB, maar wellicht moet je ze belonen.  
We moeten ons iets meer ruimte gunnen voor wind dan deze kaart. De provincie 
wil graag clusteren. De Bakertand hoek is wellicht de beste kant waar het zou 
kunnen. 
De raad moet wel beseffen dat er een grote run is op grond waar zonnepanelen 
mogelijk is. We moeten wel afspreken onder welke voorwaarden. Want het is niet 
goed als het hele buitengebied komt vol te liggen. 
Wil door zonnepanelen proberen ook een stuk verrommeling tegen te gaan, maar 
dan bijvoorbeeld door bij vrijkomende agrarische gebouwen zonnepanelen toe te 
staan als zij asbest verwijderen.  

PAG Bij zonne-energie moeten we kijken waar de initiatieven vandaan komen. We 
moeten snel stappen maken. Ten aanzien van wind stelt hij voor 2 gebieden aan te 
wijzen. Er zijn 2 locaties perfect geschikt, De Kiek en een deel van de Bakertand. 
Laten we om vaart te maken door die twee gebieden aanwijzen. 
Ten aanzien van zonne-energie is PAG ervoor de LOG-gebieden hier ook voor in te 
zetten, als het maar goed landschappelijk wordt ingepast. Zorg voor broekbosjes, 
losse landschappelijke elementen. Ga ook zo hoog als kan, want dat levert het 
meeste op. Verrommeling is naar zijn mening wel van toepassing op zonnepanelen 
die op huizen liggen, maar ze zijn hard nodig. Bedrijvengebouwen en agrarische 
bedrijven moeten we vooral volleggen. Als we in het buitengebied goed ingepast 
wat meer velden kwijt kunnen, dan is dat goed. We willen meer zelf aan het stuur 
staan voor het bouwen van huizen. Dan moet je actieve grondpolitiek kunnen 
voeren. Dat is een belangrijk punt.  
We hebben maximaal 24 hectare nodig. We moeten zorgen dat niet het hele 
buitengebied vol komt te liggen met zonnepanelen. Je kunt het ook gebruiken om 
verrommeling in het buitengebied op te ruimen, in de Bakertand of bij 
vrijkomende agrarische bedrijven. 

VVD Geeft aan dat een aantal kaders is gesteld. We moeten geen grond waarop we 
mogelijk in de toekomst woningen willen bouwen volzetten met zonnepanelen. 
De gemeenschap zit te wachten op kaders om een bijdrage te leveren aan 
duurzaamheid. 

SP Heeft al veel gehoord over de verrommeling van het buitengebied en 
landschappelijke inpassing. Kan daarmee instemmen. Wat betreft de SP kunnen 
windmolens wel langs de A58 bij Gilze en de Bakertand. Niet op andere plaatsen.  

D66 Staat voor versnellen. Wil geen beperkingen van het aantal gebieden en uitsluiten 
van de LOG gebieden. 

PvdA  

Arbeiderspartij Wil ook kijken per locatie. En geen gebieden uitsluiten. Alle daken in Goirle zijn iet 
toereikend. Daarom moeten er ook zonneweides bijkomen. 

 
Conclusie:  
Over twee weken is er een besluitvormende vergadering. De raad zal dit voorstel amenderen. Dankt 
een ieder voor de inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 22.35 uur 
 
 
 
De voorzitter,     de griffier, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

NOTITIES VOOR SPREEKRECHT GEMEENTE 4 DECEMBER 2018. 
Juni 2014: School op het grasveld. Overleg  Buurtbewoners. Toezegging door gemeente;   
“Alles word    hersteld in de oude staat” 
2015:  Opbouw tijdelijke school. In de zomer de verhuizing naar de  tijdelijke school. De 
afspraak blijft “liggen”!!  Foutieve aanbesteding, alles loopt een jaar uit.  COMMUNICATIE 
DOOR GEMEENTE  0  !!! 
Juni 2017: Bekendmaking nieuwbouwplan Leijoever door van der Weegen, waarop al 
ingeschreven kan worden op de nieuw te bouwen woningen. Omwonende zien TOEVALLIG 
dat een deel van de bebouwing zal plaatsvinden op het voormalig speelveldje dat door de 
gemeente in de oude staat zou worden teruggebracht. Navraag bij de gemeente over de 
toezeggingen die gedaan zijn, over het in de oude staat terugbrengen, herstellen van het 
voetbalveldje en speeltuintje, is bij de gemeente niets over terug te vinden.   NOTULEN 
KWIJT ????   TOEVAL????    Er zijn heel wat mensen getuige geweest van de mondelinge 
toezeggingen!!!  Is er behoefte aan contact met die aanwezige???           COMMUNICATIE 
GEMEENTE  0 !!! 
Herfst 2017: Kinderen verhuisd naar de nieuwe school. Buurtbewoners wachten op afbraak 
tijdelijke school.  Dit laat tot Maart 2018 op zich wachten.   COMMUNICATIE GEMEENTE 
MINIMAAL!!!           Pas na reclameren buurtbewoners kwam er actie. 
2018: Grasveld heeft lang braak gelegen Is na klachten van buurtbewoners nog wel 
ingezaaid, maar is tot op heden slecht onderhouden en puur onkruid. Er gebeurd verder 
helemaal niets.  Nu is de angst van de buurt, dat het grasveld als bouw en opslag gaat 
dienen, voor het plan Leijoever.  COMMUNICATIE GEMEENTE 0  !!! 
Juli 2018:  In een gesprek met de nieuwe wethouder heeft deze toegezegd  een onderzoek te 
laten doen naar financiele haalbaarheid, zonder bebouwing  van gemeentegrond ( 
speeltuintje/veldje). De vrees  van de buurbewoners is dat in de toekomst nog verder 
gebouwd zal worden, dan nu in het plan Leijoever, beschreven staat.  
CONCLUSIE: DE Buurtbewoners  hebben het idee dat ze door de gemeente niet serieus 
worden genomen. Het voelt voor hun als “List en Bedrog” Er is ook onduidelijkheid over de 
vervuiling. Is deze alleen op het Citadelterrein waar geen lederfabriek heeft gestaan? Of 
wonen de omwonenden ook al 34 jaar op vervuilde grond  waar wel een lederfabriek heeft 
bgestaan. 
 
Als Belangenvereniging hebben we e.e.a  samengevat in een brief aan de raad. Deze zal nu 
voorgelezen worden door Annelies Verberne, namens Belangenvereniging Buurbelang 
Citadel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

“PRAAT VOOR DE RAAD” 
op 4 december 2018 
 
Ik ben Annelies Verberne van de Belangenvereniging Buurtbelang Citadel waarvan 32 
gezinnen deel uitmaken. 
En deze vereniging is er niet voor niets. Kort geleden ging het hier in dit huis over de matige 
of slechte communicatie tussen burgers en de gemeente met betrekking tot handhaving. 
 
En dat hebben wij geweten, in de startnotitie van de Gemeente van Januari 2017 staat onder 
punt 7, onder de noemer “communicatie en participatie /inspraak” ; NIET VAN 
TOEPASSING!!   In de zomer van 2017 kregen wij een plan   voorgeschoteld voor het 
Citadelterrein zonder enige informatie of communicatie vooraf. En het ging zover dat de 
bedden in de geplande woningen al waren ingetekend! 
 
Het plan ging veel verder dan de 4570 meter van het Citadelterrein. Er was nog ca. 2400 
meter gemeentelijk grondgebied toegevoegd om 15 woningen te kunnen realiseren en 
waarvoor een voor onze buurt beeldbepalend  bosgebiedje moest worden gerooid omdat er 
vervuiling is aangetroffen.  
 
Een en ander leidde tot nogal wat verontwaardiging met de bundeling in onze 
belangenvereniging tot gevolg. 
 
Laat het duidelijk zijn. De buurt is niet tegen een bouwplan OP het Citadelterrein, maar 
maakt bezwaar tegen uitbreiding met gemeentegrond. De gemeente heeft zelf in een 
vertrouwelijke nota van Dec 2016 vermeld dat de locatie van de opslagloods met 
bijbehorende buitenruimte op basis van de bestaande stedenbouwkundige structuur van de 
oostrand van Riel, aanvullende woningbouw te situeren, waarbij een goede overgang naar het 
aangrenzende beekdal van groot belang is. De woningen dienen  te bestaan uit  max 1 laag 
met kap, zodat de bebouwing ondergeschikt is aan wat er aan bebouwing omheen al staat.  
Het is nu een verwaarloosde boel met vleermuizen…. en ratten in en om het gebouw. 
 
Maar het gaat om de manier waarop, de omvang, en de consequenties voor onze 
woonomgeving. 
 
Verschillende keren heeft het Buurtbelang haar zienswijze gemotiveerd weergegeven. En er 
zijn later ook informatieavonden geregeld. Het plan is beperkt aangepast zoals in de 
Raadsinformatiebrief van de Wethouder van 1 november j.l.  is aangegeven. 
 
Al met al is er bitter weinig gedaan met onze opmerkingen en de toelichtende bijeenkomsten 
tussen  gemeente/ontwikkelaar en de buurt bestonden  steeds uit een herhaling van 
standpunten. Er is geen 
enkele activiteit ontplooid voor wat betreft andere scenario's,  zoals voorgesteld in de 
raadsinformatiebrief van Wethouder van der Put van februari 2018.  
 
Onze zienswijze blijft en zal ook overeind blijven:  
Het plan is veel te omvangrijk voor deze plek en dient beperkt te blijven tot het Citadelterrein. 
Het enorme front van 8 woningen van elk 11 meter breed (88 meter) op ca. 10 meter van de 
Leij past niet bij Riel,en is ook nergens te vinden in Riel en past niet bij de korrelgrootte in de 
omgeving, doet afbreuk aan de gewenste groene entrees van Riel en verstoort de 
landschappelijke belevingswaarde. 



 

 

Er gaat in volume heel veel groen verloren dat 30 jaar kost om te herstellen. 
Er wordt te dicht op de Leij gebouwd. Normaal geldt een Ecologische Verbindings Zone van 
25 meter en de gemeente zegt dat het Waterschap die 10 meter accepteert maar dat hebben wij 
niet op papier gezien.  
 
We ontkomen niet aan de indruk dat voor gemeente/ontwikkelaar het geld prevaleert  boven 
het wooncomfort, veiligheid en belevingswaarde van de Rielenaren die er al wonen. 
De Wethouder stelt in zijn laatste brief dat het plan voor 14 woningen in samenhang met de 
afspraken met de ontwikkelaar leidt tot een kostenneutrale realisatie voor de gemeente.  
Maar dat klopt niet. De Gemeente verdient aan de verkoop van de grond, is verlost van 
onderhoud aan de bomen, en laat de ontwikkelaar alles betalen inclusief ambtelijke uren, 
sanering, bestemmingsplan en ga zo maar door. 
                                                                                                                                                           
Dus de ontwikkelaar zegt: Het plan moet zo groot worden om uit de (reeds gemaakte) kosten  
te komen en het financieel haalbaar te maken. 
En dit is een wezenlijk verkeerde redenering. Begin met communicatie en onderzoek het 
draagvlak, voordat er allerlei kosten worden gemaakt inclusief dure architecten. En bovendien 
is er nog altijd een ontwikkelingsrisico.  
 
Ik wil besluiten met de wijze woorden van de eigenaar van het Citadelterrein: We moeten in 
Riel minder in “ik”denken, en meer in “wij”. En dat doen wij. 
We wensen de Raad veel wijsheid toe ter voorkoming van een onomkeerbare ontwikkeling op 
deze plek ter behoud van een prettige en groene woonomgeving passend bij de ambitie van de 
Toekomstvisie voor de Gemeente Goirle voor 2020. Het kan nog! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


