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Opgemaakt door Hanneke van Lieshout en Berry van 't Westeinde, griffie 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Sjaak Sperber 
Raads/burgerleden: Erik Schellekens (LRG), Mark Verhoeven (LRG), 
Mark van Oosterwijk (PAG), Hendrik de Jonckheere(PAG), Janneke 
van den Hout (D66), Piet Verheijen, Arno de Laat (Arbeiderspartij 
GR), Karen Molin (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van den 
Brekel (SP), Trix Vissers (VVD), Ad van Beurden (VVD), Corné de Rooij 
(CDA), Tess van de Wiel (CDA). 
Collegeleden: Bert Schellekens, Piet Poos, Johans Swaans, Marijo 
Immink, Mark van Stappershoef  
Sprekers  
Publieke tribune: ca 40 personen 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Deze vergadering kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/18-december/19:30 
 
 
1.  Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.  
 
2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
3.  Woningbouwontwikkeling Leijoever 
 
Standpunten fracties 
 

LRG LRG is niet tegen woningbouw op deze plaats. Het plan is al lang in beeld in voor 
woningbouw. Ziet wel graag de bevestiging dat er geen plannen zijn voor nog 
meer woningbouw langs de Ley dan nu worden voorgesteld. Het lijkt er op dat de 
noodlocatie voor school in de oude staat hersteld zal worden. Als blijkt dat er toch 
bebouwing op de speelplaats wordt voorgesteld is LRG voornemens een motie 
hiertegen in te dienen. 
Stelt dat het plan niet los kan worden gezien van de landgoedontwikkeling aan de 
overkant van de Ley, omdat daar de natuurcompensatie plaats moet vinden.  

PAG Alles gehoord hebbende is PAG van mening dat college doorgaan op ingeslagen 
weg.  
Begrijpt dat er mensen zijn die het niet kunnen betalen, maar dit wil niet zeggen 
dat er geen behoefte is aan de woningen die nu voorgesteld worden. 
Is van mening dat de verwachting is dat het doorstroming zal plaatsvinden, maar 
dat je dit niet kunt afdwingen. 
Benadrukt dat we echt moeten bouwen. Het gaat niet lukken om te voorzien in de 
woonbehoefte als we te voorzichtig zijn moet uitzicht en groen. Dat zullen we op 
elke locatie tegen komen. De beperking op de ecologische zone, wordt aan de 
andere kant gecompenseerd. Ziet het ook als een kans en denkt dat het er mooier 
gaat uitzien.   
Stelt dat niets voor eeuwig is, dat geldt voor elke plek in Goirle. Waar het om 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2018/18-december/19:


 

 

draait dat er op dit moment geen plannen zijn voor verdere uitbreiding.   

D66 Wil graag aanvullen, dat de behoefte aan deze woningen is gebaseerd op het 
woonbehoefte van een aantal jaren geleden. Hoort graag of deze behoefte ook uit 
het recente onderzoek blijkt.  

Arbeiderspartij Kan niet instemmen met het plan omdat er huizen van 3 ton worden gebouwd. 
Van senioren dat dit niet betaalbaar is, deze mensen vissen achter het net, zeker 
omdat er zo weinig is gebouwd in Riel. Dit gaat ten koste van doorstroming voor 
starters.  
Wil de garantie dat dit het laatste stuk is aan de Ley dat bebouwd zou mogen 
worden.  

SP  Vraagt zich af wiens belang dit dient. Is het voor Riel of voor de ontwikkelaar. Lijkt 
alsof alleen de gemeente  belang heeft. Principieel vindt SP dat groen, groen moet 
blijven en er geen behoefte is aan de woningen die worden voorgesteld. Is niet blij 
met de afwijking van de ondergrens voor de ecologische verbindingszone.  
Er is kennelijk een mondelinge afspraak stellen over het herstellen van het groen 
in oude staat. Vraag aan de wethouder is of hij de mensen hier nog over wil horen. 
De voorzitter stelt dat deze vergadering niet is bedoeld voor vragen aan de 
wethouder, maar om een oordeel te geven. Vragen konden eerder gesteld 
worden, veel vragen zijn al schriftelijk toegelicht en er zijn al veel momenten 
geweest om vragen te stellen. SP gaat niet akkoord met afstand tot de Ley en wil 
dat de afspraak over in oude staat herstellen va het groen nagekomen wordt.  

VVD De VVD is van mening dat doorgegaan kan worden op de ingeslagen weg. 
Betreuren de communicatie, maar er is beterschap beloofd.  

CDA Het is lastig om te bepalen wiens doel hier mee wordt gediend. Vindt dat 
voldoende woningen gebouwd worden. CDA heeft nog twijfel of voldoende wordt 
aangesloten bij de behoefte, het zou een tandje minder mogen. Realiseert zich dat 
met wat wordt voorgesteld wat groen weg valt, op gemeentegrond wordt 
gebouwd en dicht bij de Ley wordt gebouwd. CDA begrijpt dat omwonenden 
vrezen dat woningbouw aan de Ley nog verder uitgebreid wordt en zou het een 
geruststelling vinden als duidelijk zou zijn dat dit niet gaat gebeuren.  
Wilt niet dat besluitvorming voor dit plan ruimte biedt voor de 
landgoedontwikkeling aan de overkant. Over deze plannen is nog geen 
besluitvorming en dat is er niet via het plan Leijoever.  

 
 
Conclusie: 
De voorzitter concludeert dat   

• Er wat meningsverschil is over de vraag of wordt voldaan aan behoefte. Het zou goed zijn als 
het college daar nog extra aandacht aan besteed.   

• Daarnaast is door verschillende partijen nog extra aandacht gevraagd voor het groen en de 
bebouwingsgrenzen.  

• De kern is dat er in principe geen bezwaren zijn tegen het verder brengen van het plan.  
 
Wethouder Schellekens wil nog graag een paar misverstanden verklaren: dat er nooit iets anders 
wordt kan niet voor eit zeggen, maar er zijn op dit moment geen plannen om verder te bouwen dan 
wat nu voorligt. Nog bij het college als bij de raad. Maar nooit kun je niet stellen omdat je niet inde 
toekomst kunt kijken.  
De enige relatie die er tussen de plannen is, is de ligging van de Ley, maar plannen zijn niet 
afhankelijk van elkaar. Ten aanzien van de ecologische zone is met heel veel partijen gesproken om 
het groene karakter in stand te houden en in te verbeteren. Het openbare gebied neemt toe, het 
gaat te ver om de indruk te wekken dat het ten koste gaat van de natuur want dit is nu zo.  
 



 

 

 
4. Raadsvoorstel startnotitie Woonvisie 
 

Opgemaakt door Hanneke van Lieshout en Berry van 't Westeinde, griffie 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Sjaak Sperber 
Raads/burgerleden: Liselotte Fransen (LRG), Mark Verhoeven (LRG), 
Mark van Oosterwijk (PAG), Hendrik de Jonckheere(PAG), Janneke 
van den Hout (D66), Piet Verheijen, Arno de Laat (Arbeiderspartij 
GR), Karen Molin (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van den 
Brekel (SP), Trix Vissers (VVD), Ad van Beurden (VVD), Corné de Rooij 
(CDA), Tess van de Wiel (CDA). 
Collegeleden: Bert Schellekens,Piet Poos, Johans Swaans, Marijo 
Immink, Mark van Stappershoef  
Sprekers  
Publieke tribune: ca  personen 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
Standpunten fracties 

LRG Wil graag een toevoeging op het onderzoek zien voor (thuiswonende) starters. In 
Riel is CPO voor starters, misschien kunnen de starters in Goirle ook opgezocht 
worden.  
Wil graag in de Woonvisie heldere kaders opnemen ten aanzien van huisvesting 
voor arbeidsmigranten. Daarbij zou aandacht moeten zijn voor welke aantallen we 
aanvaardbaar vinden en bijvoorbeeld de effecten voor de wijk.  
Steunt het voorstel van PAG om op voorgestelde wijze een extra stap in het proces 
in te bouwen.  
Wil in de Woonvisie aandacht voor de rol en sturingsmogelijkheden van de 
gemeente.  
Met de toezeggingen van de wethouders is de startnotitie akkoord.   

PAG Prima om onderzoek naar starters uit te breiden, maar vraagt is wat een 
onderzoek nog toevoegt, omdat het idee bestaat dat wel duidelijk is wat de 
starters willen. Vraagt zich af is of wat het opbrengt voor de Woonvisie afweegt 
tegen de kosten die hier mee gemoeid gaan. 
Staat achter de inbreng over ecologie en nieuwe woonvormen waarbij het wel zo 
is dat de vraag hiernaar uiteindelijk leidend zal zijn voor wat er gerealiseerd wordt.   
PAG vindt de thema's goed benoemd waarmee ook helder is wat de raad moet 
gaan doen. Om te voorkomen dat bespreking van een totale Woonvisie een 
'Poolse landdag' wordt, stelt PAG voor dat het college een aantal (10 tot 12) 
thema's benoemt met de daar bij behorende keuzes.  Hiermee wordt inzichtelijk 
waar welke keuzes moeten worden gemaakt en waar de spanningsvelden liggen. 
De raad kan per thema een oordeel geven.  
Stelt dat de Woonvisie gaat om schaarste. Schaarste aan woningen, schaarste aan 
grond, schaarste aan ruimte. De keuzes en hoe die met elkaar in verhouding zijn 
moeten duidelijk zijn. Om te voorkomen dat we in algemene zin blijven over 
starters en senioren moeten we een eindbeeld voor ogen hebben.   
Steunt het voorstel van LRG om heldere kader voor arbeidsmigranten te stellen dit 
kan duidelijkheid en rust geven voor inwoners.  

D66 Zou om graag nog extra input van belanghebbenden zelf zien op onderdelen. 
Bijvoorbeeld in dialoogvorm. Dit om bij degene waar het echt om gaat, dus niet de 
belangenvertegenwoordigers de input op te halen.   

Arbeiderspartij Sluit zich grotendeels aan bij SP, maar zou graag ook rekening houden met 
ecologisch bouwen, tiny house, Kilimanjaro en anders bijzondere, moderne 



 

 

woonvormen. Niet te veel traditioneel voor starter en senioren.  
Wil graag aandacht voor tekort aan sociale huur, bekent is dat er aan de 
gezinswoningen over een aantal jaren geen behoefte meer is, het zou mooi zijn 
woningen op zo'n manier te bouwen dat ze makkelijk te transformeren te zijn naar 
andere woningtypen.  
Steunen het extra onderzoek voor starters en vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht 
voor de druk op de sociale huurmarkt.   
Overweegt een motie in te dienen over het terug invoeren  van prijscategorieën.  

PvdA Steunt de oproep om nader onderzoek te doen aan starters en 
eenpersoonshouden en kan verder instemmen met de startnotitie.  

SP  Wil graag aandacht voor het feit dat veel ouderen niet draagkrachtig zijn. Dit geldt 
ook voor starters en eenpersoonshoudens en mensen die uit nood op campings 
wonen. Alle doelgroepen met een kleine portemonnee.  
Wil aandacht voor bijzondere woonvormen die sociale cohesie bevorderen.   
Sluit zich aan bij nader onderzoek voor starters.  
Voor SP zijn kaders voor arbeidsmigranten niet nodig.  

VVD Heeft startnotitie in relatie tot woonbehoefteonderzoek bekeken. Vinden dat de 
goede zaken zijn benoemd en vinden het fijn dat er aandacht is voor 
duurzaamheids.  
Sluit zich aan bij het voorstel van LRG over starters en vraagt of er informatie 
beschikbaar is over de bijeenkomst bij de voetbalvereniging.  

CDA Sluit zich aan bij het voorstel van LRG over onderzoek voor starters. In Riel is al 
een collectief gevormd dus dat zou makkelijk te realiseren zijn.  
Er is al een starterscollectief dat bevraagd kan worden.  
Ziet wel iets in het voorstel van de heer van PAG voor het proces. Dit vertraging in 
besluitvorming voorkomen.  

  

  

 
Conclusie:  
De voorzitter concludeert dat de meeste partijen het over drie zaken eens zijn.  

• Het clusteren van thema's en de keuzes op dit manier oordeeldvormend bespreken voordat 
de Woonvisie in zijn geheel wordt voorgelegd wordt breed ondersteund.  

• Het nader onderzoeken van de woonbehoefte en woonwensen van starters wordt 
ondersteund.   

• De meeste partijen zien graag heldere kaders over huisvesting arbeidsmigranten in de 
Woonvisie.  

 
De wethouder ondersteund de voorgestelde toevoegingen en zegt toe deze uit te gaan voeren. Hij 
merkt daarbij op dat dit mogelijk wel wat vertraging betekent ten opzichte van de nu voorgestelde 
planning.  
 
 
5. Raadsvoorstel krediet kunstwerk Ireen Wüst 

Opgemaakt door Hanneke van Lieshout en Berry van 't Westeinde, griffie 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Sjaak Sperber 
Raads/burgerleden: Liselotte Fransen (LRG), Mark Verhoeven (LRG), 
Henk Gabriëls (PAG), Christel van Neerven(PAG), Janneke van den 
Hout (D66), Piet Verheijen (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), 
Karen Molin (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Stijn van den Brekel 
(SP), Trix Vissers (VVD), Ad van Beurden (VVD), Corné de Rooij (CDA), 



 

 

Tess van de Wiel (CDA). 
Collegeleden: Bert Schellekens, Piet Poos, Johans Swaans, Marijo 
Immink, Mark van Stappershoef  
Sprekers  
Publieke tribune: ca  personen 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
 
Standpunten fracties 

LRG Vindt dit een pijnlijke discussie. Crowdfunding zou een mooie alternatieve manier 
van financieren kunnen zijn. Maar de raad heeft ingestemd met het standbeeld.  
Vindt het niet zo handig van het college om op deze manier het voorstel te doen. 
We maken beleid voor dingen die vaker voorkomen. Maar we hebben niet veel 
van dit soort exceptionele sporters.  

CDA Vindt het bedrag hoog, maar het zijn blijkbaar gangbare tarieven. Wil aan het 
college meegeven dat de uitleg wel zo belangrijk is. Verzoekt het college dit soort 
bedragen beter te communiceren. Waarom wordt er geen nuance aangebracht? 

PAG Geeft aan dat inderdaad ja is gezegd tegen het beeld. Het kost inderdaad veel 
geld. Maar wat levert het op. Het sluit aan op onze doelen om ons meer te 
onderscheiden als sportgemeente. Het kan goed bij de marketing van onze 
gemeente als sportgemeente passen. Het kan dus ook iets opleveren.  
In het kader van aanbestedingsregels is het misschien niet mogelijk om alleen 
kunstenaars uit deze gemeente te geven. 
Vindt het vreemd dat je op voorhand de kosten geeft. Wie heeft er dan invloed op 
de materiaal kosten. Wil dat het college goed erop toeziet wat deze kosten zijn. 
Steunt het voorstel, maar blijft kritisch. 
Er moet beleid komen over dit soort zaken. Dat hoeft niet veel te zijn. Misschien 
kan er een soort walk of fame komen.  

VVD Als raad zijn wij misschien een beetje dom geweest, door geen kader voor de 
kosten te stellen. Wij zijn het niet eens met de hoogte van het bedrag. Wij moeten 
als raad nu ook B-zeggen. De volgende keer als wij een 11 voudig Olympisch 
kampioen in Goirle hebben, moeten we goed nadenken. 
Het beeld moet er komen, maar kijk waar je op kunt besparen.  Kijk wat je kunt 
doen om de kosten te beperken. 

D66 Sluit zich aan bij de andere betogen, oa van Lijst Riel Goirle. 
Gaat een motie indienen om wil ver weg blijven van het geld. Er is een 
dorpsgenoot die uitzonderlijke prestaties heeft verricht. Daar kunnen wij een stuk 
trots aan ontlenen. Wil de Goirlese bevolking uitnodigen om mee te denken om 
dit initiatief te steunen. 

SP We wisten het niet meer wat we voor Ireen Wüst moesten doen en nu wordt het 
een beeld. Er zou beleid moeten zijn voor toekomstige sporters.  
Hoe komt u aan de € 5.000,00 De kosten zijn duur door wat erbij komt. Door een 
zoektocht van € 19.000,00 is het duur. Waarom doet de commissie Kunst en 
Cultuur niet zelf? Wij zouden het mooi vinden als we namens Ireen Wüst iets 
zouden doen met gehandicaptensport of breedtesport. 
Wil Ireen Wüst ook graag eren. Moeten we geen beleid maken hoe we hier in de 
toekomst mee omgaan. Dit kunnen we allemaal mischein niet meer terugdraaien. 
Maar wil beleid maken.  

PvdA Vindt het totaalbedrag aan de forse kant. Zou graag de onthulling van het beeld 
eruit willen lichten. Wil graag dat dit goedkoper kan. 

Arbeiderspartij 70% van de 1100 mensen die op Brabants Dagblad heeft gereageerd op een poll 



 

 

vindt dat dit kunstwerk te duur is. Luisteren 
Vind 
Als hij vooraf de kosten had geweten, had hij destijds nee gezegd. Iedereen vindt 
het te duur. Doet een oproep aan het college straks via een motie om met 
crowdfunding te starten. Ook zou hij een amendement in willen dienen om niet 
hoger te gaan dan een bijdrage van € 22.500,00 en gaat een motie indienen om 
alleen met Goirlese kunstenaars te werken. Roept het college op om voorlopig 
stappen stop te zetten.; 

 
Conclusie:  
De voorzitter concludeert dan het stuk doorgaat naar de besluitvormende vergadering. Daarbij zijn 3 
moties en een amendement aangekondigd.  
 
 
6. Raadsvoorstel preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 
 

Opgemaakt door Hanneke van Lieshout en Berry van 't Westeinde, griffie 

Aanwezig 
 

Voorzitter: Sjaak Sperber 
Raads/burgerleden: Liselotte Fransen (LRG), Erik Schellekens(LRG), 
Henk Gabriëls (PAG), Christel van Neerven(PAG), Janneke van den 
Hout (D66), Piet Verheijen (D66), Arno de Laat (Arbeiderspartij GR), 
Karen Molin (PvdA), Deborah Eikelenboom (SP), Trix Vissers (VVD), 
Ad van Beurden (VVD), Corné de Rooij (CDA). 
Collegeleden: Bert Schellekens, Piet Poos, Johans Swaans, Marijo 
Immink, Mark van Stappershoef  
Sprekers  
Publieke tribune: ca  personen 

Afwezig (met kennisgeving)  

 
 
Standpunten fracties 

LRG Heeft zich gestoord aan de eenzijdige cijfers in het plan en het raadsvoorstel. De 
cijfers gaan er vooral over waar Goirle slechter scoort. Uit de cijfers kan niet 
geconstateerd worden dat de cultuur in Goirle slechter is dan in de regio. Is het 
ermee eens dat het nog niet goed is en er een aanpak moet komen. Maar wil 
Goirle niet weggezet hebben als een gemeente waar een probleem is met 
drankgebruik. 
Er is een doelstelling toegevoegd dat 25% van de drinkende jongeren in de Horeca 
drinkt. Vraagt zich af of dit een goede doelstelling is. Zou het totaal aantal 
jongeren dat drinkt omlaag willen brengen. Wil dat mogelijk via een amendement 
toevoegen. 

PAG Alcohol gebruik door jongeren is echt schadelijk. Vond het mooi om te lezen dat 
preventie en handhaving samen wordt opgepakt. Ziet een plan voor komend jaar. 
Met als doel dat we vanaf 2020 met de regio samen oppakken. Vindt het 
belangrijk dat we wel goed de cijfers voor Goirle in de gaten houden. Pleit ervoor 
dat het zichtbaar blijft.  

CDA Goirle staat er niet zo beroerd voor als geschetst wordt. Preventie is belangrijk om 
met name de jongere jeugd minder te laten drinken. Preventie is goed, maar met 
de handhaving moeten we opeen goede manier omgaan, wanneer zij het gelag 
moeten betalen. 

D66 Vindt dat het doel eigenlijk 0% moet zijn. Halen we nooit maar is belangrijk. 

 



 

 

 
Conclusie:  
 
 
7. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om  uur 
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