
LRG 

 

Hier enkele vragen over de Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022 

Vraag 1: 

Bijlage 7 Woningmarktanalyse Goirle, 9. Kernen Riel en Goirle. Er staat dat 90% van alle inwoners 

woont in de kern Goirle en 10% in de kern Riel. 

Volgens de cijfers in tabel 1.8 woont 12% van alle inwoners in de kern Riel. 

Wat is de juiste informatie? 

 

Vraag 2: 

Als definitie voor CPO wordt gegeven:  

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: het door bewoners gezamenlijk ontwikkelen van een 

woningbouwproject met ondersteuning door de gemeente. 

2a:       Waaruit bestaat de ondersteuning van de gemeente? 
2b:       Is een bouwcollectief van bewoners die geen ondersteuning krijgt van de gemeente geen 
CPO-initiatief binnen de Woonvisie? 
 
Vraag 3: 
Er wordt enkele malen aangegeven dat de gemeente CPO-projecten stimuleert onder een aantal 
voorwaarden. 
3a:       Waaruit bestaat het stimuleren van CPO-projecten door de gemeente? 
3b:       Is het mogelijk om een CPO-project te realiseren als niet aan de genoemde voorwaarden 
wordt voldaan? 
 
Vraag 4: 
De afspraak dat woningen in een CPO-project ook in de toekomst klein en goedkoop blijven levert 
een hogere prioriteit. 
Is dit ook van toepassing op CPO-projecten die niet met ondersteuning of stimulering van de 
gemeente worden gerealiseerd? 
 
Vraag 5: 
Er wordt aangegeven dat er beperkte ruimte in het bouwprogramma is voor CPO-initiatieven tot 
gemiddeld maximaal 5 woningen per jaar. 
5a:       Kan er onderbouwing worden gegeven over het aantal van 5 woningen per jaar? 
5b:       Hoe verhoudt dit aantal woningen zich tot de visie dat we aan CPO-projecten meer 
mogelijkheden willen bieden? 
 
Vraag 6: 
Bouwen volgens BENG norm levert een hogere prioriteit. 
Volgens de visie in het bestuursakkoord moeten nieuwe woningen energieneutraal zijn. 
Indien er energieneutrale woningen worden gebouwd levert dit nog extra prioriteit boven op de 
BENG norm volgens de voorgestelde systematiek? 
 
Hieronder de onderwerpen die we vanuit LRG willen bespreken. 

 CPO initiatieven en prioritering. 
 Verdeling woningbouw tussen kern Goirle en kern Riel. 
 Het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. 

 


