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Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 

Aanwezig 
 

Trix Vissers (voorzitter)  
Raads- en burgerleden: Ineke Wolswijk (CDA t/m agendapunt 5), 
Maxime Vonk (CDA), Sjaak Sperber (CDA vanaf agendapunt 6), Ad van 
Beurden (VVD t/m agendapunt 5), Fred van Brederode (VVD t/m 
agendapunt 5), Stijn van den Brekel (SP), Deborah Eikelenboom (SP), 
Pernell Criens (PvdA), Karen Molin (PvdA t/m agendapunt 5), Arno de 
Laat (Arbeiderspartij), Servie Beekmans (Arbeiderspartij), Janneke 
van den Hout (D66 t/m agendapunt 5), Michael Meijers (D66 – t/m 
agendapunt 5), Hendrik Dejonckheere (PAG t/m agendapunt 5), Mark 
van Oosterwijk (PAG t/m agendapunt 5), Cees Pelkmans (LRG t/m 
agendapunt 5), Liselotte Franssen (LRG), Mark Verhoeven (vanaf 
agendapunt 6) 
Collegeleden: Mark van Stappershoef (burgemeester) en wethouders 
Johan Swaans , Marijo Immink, Piet Poos 

Spreekrecht:  Stichting Geluidsoverlast Goirle, de heer Eijsermans 

Publieke tribune: +/- 20 personen. 

 
Deze bijeenkomst kunt u hier terugluisteren. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering  

 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Spreekrecht stichting geluidsoverlast A58 
De heer Eijsermans maakt gebruik van het spreekrecht met betrekking tot de A58. Hij doet een 
dringend beroep op een aaneensluitende geluidswerende wal. Zijn bijdrage is onder dit verslag 
toegevoegd.  
De heer Pelkmans vraagt waar metingen gaan plaatsvinden en wanneer. 
De heer Eijsermans antwoordt dat dit op 5 locaties gaat gebeuren. Onder andere aan de flat aan de 
Sporenring, aan de Heijningenstraat en de Keijzerlaan. Dat zijn de locaties die met zekerheid de 
meeste last hebben. Zelfs uit Grobbendonk krijgen wij meldingen dat er sinds de nieuwe 
geluidsscherm meer overlast bezorgt. 
Pernell Criens  geeft aan de hinder sinds plaatsing van het geluidsscherm aan de Tilburgse kant zelf te 
hebben ervaren. Vraagt of de enige reden dat de geluidswering lager is financieel was. Wordt de 
overlast minder als de maximum snelheid omlaag gaat. 
De heer Eijsermans antwoordt dat het financiële argument het enige wat zij hebben gehoord. De 
mensen in de Boschkamer voelen zich bedrogen. Hij denkt dat het met name bij noor- en 
noordoostenwind. Vrachtverkeer veroorzaakt het meeste geluid en neemt toe. Die gaan niet 
langzamer rijden.  
Ad van Beurden vraagt hoeveel mensen de stichting vertegenwoordigt. 
De heer Eijsermans geeft aan dat de stichting honderden mensen vertegenwoordigd. Er zijn 
ongeveer 100 betalende huishoudens. 

https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/28-januari/19:30


 

 

Stijn van den Brekel vraagt of er ook meldingen zijn van bewoners aan de Turnhoutsebaan. Daar is 
ook overlast van de mensen. 
De heer Eijsermans geeft aan dat zij daar niets van hebben gehoord. 
 
 
3. Raadsvoorstel Koersdocument Bacaertlant 
 
Standpunten fracties 

LRG Geeft aan dat zij het voorstel 2 van Bakertand BV veel beter vinden. Zij zouden 
graag deze aanpassing doorvoeren. Deze woningen, dit contingent moet wel 
uit de voorraad van Tilburg komen. Accepteert verandering van karakter van 
de wijk, omdat dit meer sociale woningen oplevert.  
Er moet iets gezocht worden wat wel haalbaar kan zijn.  

PAG Constateert dat het karakter van de wijk verandert door toevoeging van 
woningen. Uitgangspunt is dat de woonvisie gestand wordt gedaan. Geen van 
die benaderingen zit in dit voorstel. Er komen meer huizen bij, maar niet in de 
percentages die we hebben afgesproken. Het is van belang de woonvisie 
gestand te doen. 
Meer sociale woningbouw en betaalbaar voor een gewoon modaal inkomen. 
De tekst in het voorstel lijkt op chantage, u moet het inkomen, u moet het 
betalen. Op welke manier kan dit genormaliseerd worden? 
Er is een gigantisch tekort aan betaalbare woningen. We moeten onze steen 
bijdragen aan het oplossen hiervan.  
Bij de woonvisie is een amendement aangenomen met prijscategorieën. 
Volgens Bakertand BV zijn deze tarieven niet marktconform. Als dat zo is, dan 
is de vraag op welke grens die categorie dan wel haalbaar is – bijvoorbeeld € 
10.000,00 per categorie er bovenop.  
In hoeverre zitten we vast aan deze afspraken die we ter kennisname krijgen? 
Met name de huizenprijzen in de betreffende categorieën. Dit moet toetsbaar 
zijn. Kunnen we het college aan de afspraken houden die we vastleggen? 

Arbeiderspartij Geeft aan dat zij voorstel 2 van Bakertand BV ook beter vinden. 
Primagaz moet verplaatst worden, dat was een voorwaarde. Gaat ervan uit 
dat de prijs niet gedurende de rit omhoog kan gaan, ten koste van de 
gemeente Goirle. Voor wiens rekening moet de verplaatsing van Primagaz 
komen?  
Wil graag percentages van de prijsklassen waarin de woningen worden 
gebouwd, zodat goede keuzes kunnen worden gemaakt. 
Kan meegaan met de voorstellen van de SP.  

SP Vindt voorstel 2 een betere optie dan voorstel 1. Er moet nog veel worden 
gedaan, het is een heel urgent probleem. De meeste projecten zijn gericht op 
de duurdere inkomens – SP zou daarom minstens 50 % goedkoop zien en nog 
een percentage middelduur. 
Daarnaast ziet men graag een nieuwe wijk met veel groene ruimte. 
Bijvoorbeeld veel stapelbouw. Dat is wel een ontwerpuitdaging. De SP heeft 
ook nog veel andere wensen die ook gerealiseerd moeten worden, zoals het 
verlagen van de parkeernorm en minder particuliere tuinen, meer openbaar 
groen. Tot nu toe heeft het bouwen van duurdere woningen niet geleid tot 
meer doorstroom. 
In het raadsvoorstel staat dat het college aanspraak wil maken op 2000m2 
voor maatschappelijke doeleinden bij de Bron.  Kondigt een motie aan over 
deze invulling.  



 

 

VVD Vindt dat een dorps karakter ook gepaard moet gaan met groen. 
Er is woningnood in het algemeen, niet alleen in de goedkope woningen. De 
woningnood gaan wij hier niet oplossen. We moeten het karakter van de wijk 
niet zomaar loslaten, om een probleem van Tilburg op te lossen. Misschien 
moeten we kijken naar andere oplossingen.  
Het is moeilijk speculeren over woningprijzen.  

D66 Kan zich wel vinden in het eerste voorstel. Het voorstel voldoet op onderdelen 
niet aan onze woonvisie, maar wel aan het woonbehoefte onderzoek. Er zitten 
al veel groene elementen in. Misschien is er ruimte in plangebied C voor hele 
goedkope woningen, als Primagaz verplaatst is. Goirle is een forensendorp, 
daar is vraag. Ook komt er doorstroom op gang.  

CDA In de media is sprake van een woningnoodramp. Voorstellen om dat op te 
lossen zijn goed. Keuze tussen voorstel 1 en 2 is moeilijk. De woonvisie 
realiseren is wel erg belangrijk. Vraagt zich af of er ook nog een optie 3 
mogelijk is.  
Het uitgangspunt moet blijven dat we in een betaalbare categorie gaan 
bijbouwen. We moeten er over nadenken wat dit betekent. 
Vindt dit ook een chantagevoorstel. Inzicht om welk bedrag gaat, krijgen we 
om strategische redenen niet. Als we in het kader van de vastgestelde 
woonvisie iets willen realiseren, moeten we ons daar aan houden. Hoe zijn de 
afspraken gemaakt dat het risico van de verplaatsing van Primagaz bij ons 
liggen.  

PvdA Wil van het tweede scenario weten wat dit doet met verkeersdoorstroming en 
het karakter van de wijk. Dat moeten we weten voor we daarover kunnen 
beslissen. Wil dus graag meer informatie. 

 
Wethouder Johan Swaans geeft aan dat er geen sprake is van iets wat op chantage lijkt. Dit is een 
prima plan om van Primagaz af te komen. Primagaz heeft een risicocirkel. Als Primagaz niet 
verplaatst wordt, kunnen we een kleinere wijk bouwen en onderdeel C niet ontwikkelen.  
De raad moet snel een standpunt innemen met betrekking tot het kennisnemen van het plan. Het 
verplaatsen moet snel gebeuren. Primagaz krijg je niet meer verplaatst als zij aan de 
vergunningseisen gaan voldoen. Het plan kan alleen maar doorgaan als Primagaz verplaatst wordt.  
Het college heeft geadviseerd om voor optie 1 te gaan. De argumenten daarvoor staan in de brief, 
maar de raad is aan zet om hier een keuze te maken. Het college verzet zich niet tegen een keuze 
voor optie 2.  
Het prijsverschil van Primagaz is veroorzaakt omdat men oorspronkelijk uitging van oud naar oud. 
Dat kan niet zomaar, we gaan nu van oud naar nieuw gaan,  
Kan geen toezegging doen over aanleveren van informatie over prijscategorieën. Daar moet naar 
gekeken worden. Er zit een opbouw in de woningen. Er moet een verdeling zijn aan te brengen die 
past in het financiële plaatje.  Zegt toe daar op korte termijn overleg over te hebben en antwoord te 
geven.  
Uiteindelijk besluit de raad over het bestemmingsplan. Wat we vanavond doen is belangrijk in het 
kader van de afronding van de onderhandelingen met Primagaz.  
Ambtelijke ondersteuning licht toe dat Primagaz voor nieuw vestiging niet meer wil investeren dan 
dat op deze locatie nodig is. Primagaz hoeft zelf niet te verplaatsen. Er is een omgevingsvergunning 
aangevraagd en die is verleend. Daar staat nog beroep tegen open. Als Primagaz niet verplaatst 
wordt, hebben we geen koersdocument. 
 
Conclusie: 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de gemeenteraad. 
 



 

 

Een amendement is aangekondigd voor LRG over het te kiezen scenario voor het aantal woningen. 
De SP kondigt een mogelijke motie aan over het aantal vierkante meters maatschappelijke 
doeleinden. 
 
4. Raadsvoorstel bestemmingsplan Looienhoek  

 
Standpunten fracties 

PAG Vraagt aan de andere raadsleden of het logisch is om op deze plek een 
honden- en kattenpension mogelijk te maken. Vindt het zelf niet logisch om 
op die plek iets toe te staan wat in strijd is met woondoeleinden. 
De raad moet het kader van regelgeving vaststellen: het bestemmingsplan. 
Dat past niet in het huidige bestemmingsplan. Overweegt om met een 
amendement te komen om mogelijk van dit bestemmingsplan af te zien.  

D66 Ziet de redelijkheid in van het toestaan van een dierenpension op die locatie. 
Er zijn extra planregels opgenomen waaraan wordt voldaan. In het 
bestemmingsplan buitengebied wordt het hondenpension als een goede 
bestemming genoemd voor dit soort locaties.  

LRG Naar mening van LRG liggen er ook nog woningen met agrarische bestemming 
in deze omgeving. Is van mening dat de raad voldoende is meegenomen. 
Roept het college wel op om beleid te maken op VAB-locaties. Dat moet er 
wel komen. Er komen vast nog meer van dit soort locaties. 

VVD Ziet dat er gedreven mensen zijn, waarvan we de emotie begrijpen. Daar staat 
tegenover dat er ook ruimte moet zijn om een onderneming te runnen.  

SP Vindt dit een lastige kwestie, waar twee dromen tegen elkaar botsen. De 
familie heeft om het pension te starten erg hun best gedaan. De vraag is of het 
ook wenselijk is. Kan zich goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken 
over geluidsoverlast. We praten wel over 365 dagen in een jaar.  
Heeft zelf ervaring dat hondengeblaf veel verder draagt. De omstandigheden 
kunnen het blaffen stimuleren. Vindt welzijn heel belangrijk. Geluidsoverlast 
kan mensen letterlijk ziek maken. Stemt niet in met het voorstel. 

Arbeiderspartij Aanvrager heeft er alles aangedaan om aan de wet te voldoen. Hij heeft ook 
aangegeven om de juridische weg in te slaan als er geen bestemmingsplan 
komt. Wat gebeurt er als een rechter een uitspraak gaat doen? 

CDA Geeft aan dat het besluit gemotiveerd moet zijn. Weet niet wat logisch is. We 
worden niet echt meegenomen in de argumentering van het college. Is meer 
op zoek naar de overwegingen van het college om hierin mee te gaan.  

Wethouder Poos geeft aan dat we in de toekomst veel meer te maken te krijgen met vrijkomende 
agrarische bebouwing. In de omgevingsvisie willen we hier wat meer aandacht aangeven, zodat we 
dit in de toekomst wat soepeler kunnen aannemen.  
 
Conclusie: 
PAG overweegt met een amendement te komen. Het voorstel wordt doorgeleid naar de raad. 
 
5. Raadsvoorstel bestemmingsplan Goorweg 
Door de heer Vosters (initiatiefnemer) geeft een toelichting op zijn  initiatief. De bijdrage is 
toegevoegd. 
Liselotte Franssen geeft aan dat het lastig is om een oordeel te vormen. Waarom wordt niet 
uitgeweken naar een industrieterrein. 
De heer Vosters geeft aan dat dit een plek is om zij hobby verder voort te kunnen zetten.  
Ad van Beurden geeft aan dat er heel veel webshops zijn aan huis. Er zijn wettelijke eisen gesteld aan 
een afhaalpunt. Daar zitten beperkingen aan. 



 

 

De heer Vosters antwoordt dat de daadwerkelijke webshop in Esbeek zit. Daar is een afhaalpunt met 
een hogere omloopsnelheid. Hij hoeft niet naar Riel te rijden om daar mensen te ontvangen. Het 
gaat om opslag van grote volumes.  
Hendrik Dejonckheere vraagt of er aan de Goorweg met deze vergunning een webshop kan worden 
geëxploiteerd. 
De heer Vosters geeft aan dat dat niet kan.  
Servie Beekmans vraagt hoe vaak leveranciers komen. 
De heer Vosters verwacht dat dit ongeveer drie keer per jaar is. Er komt dan een grote bulk. 
 
Standpunten fracties 

VVD Vindt dit een andere casus. Geen probleem. 

PvdA Vindt dit een win-win situatie. Geen bezwaar. 

Arbeiderspartij Kan in dit geval voorstemmen. 

D66 Geeft aan schriftelijk vragen te hebben gesteld, waarop nog geen antwoord is 
ontvangen.  

LRG Geen belemmeringen voor dit plan. We moeten naar het grotere geheel 
kijken. Misschien moet het pand ook een huisnummer krijgen. 

PAG Maakt zich hier geen zorgen. Wil graag het antwoord nog op de vragen van 
D66, wat statische opslag is. 

SP Wil weten waarom er niet is ingegaan op een ander initiatief, waarbij er 
enkele paarden worden gehouden. Deze vraag wordt nog schriftelijk gesteld.  

 
Conclusie: 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering. 
 
 
6. Raadsvoorstel Pilot nieuwe organisatie inrichting lokale toegang 
 
Standpunten fracties 

SP De SP staat achter de uitgangspunten. Het levert ondersteuning voor de 
inwoner op. Er komen meer toegangsmedewerkers om over een 
maatwerkbeschikking te beschikken. Uit antwoord op onze vragen blijkt dat 
het college de doelstelling heeft de beschikkingen zo laag mogelijk te houden. 
Dat betreurt de SP. Soms moet er geen financiële drempel staan voor een 
oplossing.  
Er zijn nu eenmaal mensen die bepaalde zorg nodig hebben, dan moet er geen 
financiële drempel zijn. Het zo laag mogelijk houden van de financiële bijdrage 
staat de creativiteit van de medewerkers in de weg.  
De reserve is ingesteld om tekorten te dekken en innovaties te stimuleren. Dit 
voorstel gaat over beheersmaatregelen, dat valt niet onder het doel van de 
reserve. Dus volgt het college de raad niet.  

Arbeiderspartij Vindt dat maatwerk altijd mogelijk moet zijn. Maar volgens hem is dat in onze 
gemeente ook.  

PAG De SP is het er niet mee eens dat het college ernaar streeft het aantal 
beschikkingen zo laag mogelijk te houden. Het streven is om vooral een 
beroep te doen op zelfredzaamheid van mensen. Dat vinden wij wel een goed 
uitgangspunt. 
Het zijn  hoge kosten. Uit navraag is gebleken dat we hier tijdelijk externe 
mensen moeten inhuren, die zijn duurder. Het is innovatief. De tekorten van 
de Wmo die hier ook uit betaald konden worden hebben we uit de Awr 
gehaald. 



 

 

VVD Vindt het een goed streven om het lager in de organisatie te leggen. Het 
voorbeeld in het voorstel spreekt aan.  
Geeft aan dat we als raad graag goed geïnformeerd willen worden over hoe de 
pilot gaat. De participatieraad wordt maandelijks bijgepraat. Wil net zo goed 
bijgepraat worden. Kunnen we daarbij aanschuiven? 
Is blij met de toezegging van de wethouder dat we regelmatig worden 
bijgepraat. 

CDA Vindt dat als je merkt dat we allerlei overschrijdingen van budgetten krijgen, 
dan zien we vaak dat niet is aangetoond dat we met oplossen van kleinere 
gemeenten grotere problemen te voorkomen. Het is een pilot en de discussie 
moeten we op het eind van de pilot doen. 

LRG Snapt de zorg van de SP, maar het gaat vooral om een andere manier van het 
omgaan met beschikkingen. Het is goed om te kijken naar de oplossingen. Dat 
zou zo maar kunnen resulteren in minder beschikkingen. Dat is niet het doel. Is 
wel geschrokken van het bedrag dat vrijgemaakt moet worden voor de pilot. 
Als we hiermee verder gaan, zien we de kosten dan structureel terug? 
De reserve Sociaal Domein is niet alleen bedoeld voor tekorten, maar ook voor 
innovatie en ontwikkelingen. Op langere termijn kan een ontwikkeling 
plaatsvinden die gunstig is.  

Arbeiderspartij Er is een prima toelichting van de medewerkers op het plan gegeven. Heeft 
ook moeite met de kosten. Heeft moeite met de beschikking over de reserve 
Sociaal Domein. Die reserve is ingesteld om tegenvallers op te vangen. 
Daarom wordt overwogen om het uit de AWR te halen. Gaat ervan uit dat de 
raad goed op de hoogte gehouden wordt. Hoeft daar niet maandelijks over te 
worden bijgepraat.  

PvdA Wordt erg blij van de pilot. Complimenten. Er moet ruimte zijn om ervan te 
kunnen leren in de pilot. De clientervaring is belangrijker dan wat de raad 
ervan vindt.  

D66 Geeft aan positief tegenover het voorstel te staan. 

Wethouder Marijo Immink licht de kosten toe. Onder het kopje financiën zijn de kosten uitgelegd. 
Tijdelijke formatie is nu niet structureel.  
Alle kosten in het voorstel zijn incidenteel. Als er meer aanvragen komen, bijvoorbeeld voor 
beschermd wonen, kan het zijn dat we bij de raad terug moeten komen. Dat staat los van de pilot.  
Minder beschikkingen heeft niets te maken met minder kwaliteit.  
Dit project wordt gezien als innovatie en dat past onder de doelen van de reserve Sociaal Domein. 
We zien dit als een innovatieve lerende manier om op een andere manier naar zorg en 
ondersteuning te kijken. Het zijn echt niet alleen beheersmaatregelen. Dat we meer grip willen 
krijgen, is geen beheersmaatregel. We willen vanaf 2018 kijken of we kunnen bereiken wat we als 
doelstelling hebben aangegeven.  
De pilot is een uitvoerend iets, waarbij medewerkers de ruimte moet krijgen. De participatieraad 
kijkt vanuit de cliëntenbelangen mee. Snapt de behoefte om informatie. De raad heeft een 
werkgroep rondom grip krijgen op het sociaal domein geformeerd. Daar kan ook over de voortgang 
van de pilot kort iets worden gezegd. Namens de managers en alle medewerkers bent u welkom om 
een keer mee op huisbezoek te gaan, als de inwoners daarmee instemmen. U kunt doorgeven aan de 
griffier als u van deze uitnodiging gebruik wilt maken.   
 
Conclusie: 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de raad. 
Arbeiderspartij is voornemens een amendement in te dienen. 
 
 



 

 

7. Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2019 – 2020 
Standpunten fracties 

PAG Heeft rondom het beleid lokaal onderwijs en subsidies Back to Basics de vraag 
naar  het onderzoek van de CED roep. Als dit voor 2021 is vindt hij dit niet 
kunnen. Want daardoor leg je middelen vast. 

LRG Vraagt zich af waarom de kosten van software voor Bigdata alleen worden 
meegenomen in de post Sociaal Domein. De software is breder toepasbaar. 
Waarom zijn de kosten niet meegenomen in de implementatie? Als we op 
data willen sturen, moeten we hier iets mee.  
Heeft een kritische noot bij de uitbesteden werkzaamheden zijn geen kosten 
gemaakt. Wil je die dan in 2020 voor iets anders gebruiken. Aan het eind van 
het jaar vallen de budgetten vrij en kunnen we ze aan de AWR toeschrijven. 
Was het budget misschien te ruim? 
Waarom budgetten advieskosten uit de overhead uit 2019 in 2020 
meenemen? In 2020 zouden deze kosten opnieuw moeten zijn ingeboekt. 
Er is een kritische kanttekening bij ongeveer de helft van de over te hevelen 
budgetten. Komend jaar willen we dit in de begrotingsvergadering bespreken. 
Er komt geen amendement. 

Wethouder Johan Swaans geeft aan dat kritisch wordt gekeken naar de budgetoverheveling. Er 
wordt kritisch gekeken naar wat er is aangedragen. De vragen worden schriftelijk beantwoord. 
Wethouder Piet Poos geeft aan dat onderzoek is gevraagd om een goed 
onderwijsachterstandenbeleid te doen. Dat onderzoek is nog niet klaar. Het onderzoek is in 2019 
gevraagd. Het onderzoek is klaar in 2020 en dan komt ook de rekening.  
Het gaat niet alleen om de kosten van Cognos, maar ook voor de suites die nodig zijn voor het beheer 
van de kosten Sociaal Domein, waardoor de kosten daarop drukken.  
Wethouder Marijo Immink antwoordt op de opvangvang vluchtelingen. De projectleider die een 
integrale aanpak moet creëren is in 2019 begonnen en heeft een algemene inventarisatie gemaakt. 
Dat koste minder van begroot. Maar het is heel belangrijk dat het plan van aanpak er komt. Dat plan 
gaat meer kosten dan € 100.000,00. 
€ 70.000,00 was bedoeld voor taalonderwijs, arbeidstoeleiding en maatschappelijke begeleiding. 
Daar waren in de regio veel aanlooptermijnen, daarom heeft het in 2019 geen uitvoering gekregen. 
In 2020 moeten we hier een extra boost aan geven. Dat verdienen we uiteindelijk terug.  
 
Conclusie: 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de raad.  
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur. 
  



 

 

Bijlage: spreekrecht Stichting Geluidsoverlast Goirle 
Geacht College van B & W, Geachte raadsleden, Dames en Heren, 
 
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is René Eijsermans en sta hier in de hoedanigheid van 
voorzitter van de Stichting Geluidsoverlast Goirle A58. 
Onze Stichting vertegenwoordigt bewoners uit de Boschkens-Oost, Heiningenstraat, Tilburgseweg, 
Dr. Keyzerlaan en De Boschkamer en is in het leven geroepen om de klachten over geluidshinder 
door het verkeer op de A58 te bundelen en zodoende als één aanspreekpunt voor de gemeente 
Goirle te dienen. 
 
Al vanaf 1998 belooft de gemeente Goirle aan direct omwonenden en nieuwe bewoners langs de 
rijksweg A58 adequate geluidswering aan te leggen in de vorm van ofwel aaneengesloten bebouwing 
of geluidswallen of –schermen. 
Dit konden we lezen in het Convenant van 1998, dat gesloten is tussen enerzijds de gemeenten 
Tilburg en Goirle en anderzijds de Provincie in het kader van de planontwikkeling van 
Surfplas/Boschkens/Bakertand. 
 
Ook konden we in dit Convenant lezen dat Goirle in 2e instantie zelf de bouw van een geluidswal ter 
hand zou nemen en niet – zoals aanvankelijk de bedoeling was – in samenwerking met Tilburg. Door 
deze beslissing hoefde Goirle fl. 2,5 mio minder bij te dragen in de verrekening van excessieve 
kosten. 
 
Bij de stukken, die wij ook vonden in het Regionaal Archief Tilburg werd in 1999 in het rapport 
Verkeerslawaai RW A58 toen ook al de conclusie getrokken dat de geluidsbelasting hoog is en de 
voorkeursgrenswaarde overschrijdt. We zijn nu 20 jaar verder en een veelvoud van verkeer raast 
langs ons woongebied, grenzend aan de A58. Op deze Rijksweg rijden relatief veel vrachtwagens en 
deze snelweg is een belangrijke transportroute vanuit Rotterdam via Breda en Tilburg naar Venlo en 
Duitsland. Het percentage vrachtvervoer is er met 20% relatief hoog in vergelijking met andere 
snelwegen. (= citaat uit BD d.d. 16-01-2020). 
 
In de aanloop van de planontwikkelingen werden in opdracht van Goirle dure ingenieursbureaus 
ingeschakeld – waaronder onder meer Bureau Cauberg en Bureau Schout – die allemaal de noodzaak 
van een gesloten geluidsring onderstreepten om een aanvaardbaar woonklimaat te behouden. 
Ook in een brief uit het jaar 2000 aan de “oude bewoners” belooft de gemeente Goirle: “Langs de 
Rijksweg realiseert Goirle zo mogelijk een gebouw of anders een scherm, dat het geluid weert voor 
het achterliggende woongebied. 
 
In de diverse bestemmingsplannen gebied De Boschkens valt te lezen, 
 

• Dat ringbebouwing de belangrijkste reden is dat de woningen aan de kant van de A58 geen 
te openen delen hebben 

• Dat deze bebouwing kan worden onderbroken, mits deze openingen voorzien worden van 
een geluidsscherm 

• Dat opengevallen “gaten” moeten worden opgevuld met geluidsschermen. 

• Dat de gebouwen minimaal 10 tot maximaal 16 meter hoog moeten zijn. 

• En dat in het ene rapport gesproken wordt over een 9 meter hoge wal en in andere 
rapporten over 10 meter en zelfs een 16 meter hoog gebouw. 

 
Anno 2020 is de situatie als volgt: 
 



 

 

Er zijn 4 grote “gaten”, waar geen geluidswerende maatregelen door Goirle zijn genomen, terwijl dit 
wel in alle naar buiten gebrachte publicaties is beloofd, t.w. 
 

• Ter hoogte van de woningen aan de westzijde in Sporenring en de Heiningenstraat. Het 
geluid van het (vracht)verkeer dringt oorverdovend door richting de verder zuidwestelijk 
gelegen woningen, onder meer tot aan de Dr. Keyzerlaan. 

• Twee “gaten” bij het viaduct over de Tilburgseweg. De verkeershinder dringt door naar zowel 
de zuidelijk als de meer oostelijk gelegen woningen, zoals die in de Boschkamer. 

• Het vierde “gat” ligt meer oostelijk en wel in de nabijheid van Katsboghte. 
 
Tilburg heeft zich wel aan de gemaakte afspraken gehouden en een geluidswal van 14 meter hoog 
gebouwd om haar burgers te beschermen tegen het lawaai van het verkeer op de A58. 
 
Daar waar een geluidswal van 9 meter aan nieuwe bewoners in verkoopbrochures is beloofd, 
moeten wij constateren 
 

• Dat de aarden wal ter hoogte van Katsboghte 6 meter is in plaats van de toegezegde 9 meter. 
De vraag onzerzijds waarom maar 6 meter hoog, werd door de heer Beurskens van de 
gemeente Goirle beantwoord met de constatering, dat dat te duur ging worden. 

• Dat er niet is voldaan aan het advies om die wal ter hoogte van het viaduct over de 
Tilburgseweg over te laten gaan in een gebouw of scherm van 16 meter hoog scherm. 

 
Tot zover deze inleiding in de wetenschap dat deze lang niet volledig is. Het zou te lang duren om u 
nu met nog meer details te vermoeien. 
Indien u meer informatie wil, dan leveren wij die graag aan. 
 
Wij hebben als stichting altijd een open dialoog met de gemeente Goirle voorgestaan en getracht om 
door uitwisseling van standpunten tot een oplossing te komen, teneinde verlost te worden van de 
zware geluidshinder door het steeds intensiever geworden vrachtverkeer op de A58. 
 
Maar diverse gesprekken met een afvaardiging van uw college bleken keer op keer vruchteloos en 
het college van B&W kon zich geen gedane beloftes over een aaneengesloten geluidsring herinneren 
dan wel dat er door de gemeente Goirle helemaal geen beloftes in die zin waren gedaan, ondanks 
het door ons aangedragen bewijsmateriaal. 
 
Totdat ……. 
 
Wij zelf tot geluidsmetingen zijn overgegaan. Want wat bleek? 
Er zijn in de hoger gelegen gevelwoningen aan de Sporenring binnen-waarden gemeten tussen de 61 
en 64 DB met zelfs uitschieters naar 75 dB en hoger. 
Dit terwijl de maximaal wettelijk toegestane gevelbelasting maar 53 dB mag zijn met een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Op het moment dat wij het college hiermee confronteerden, is er onlangs afgesproken dat er in 
februari a.s. op diverse plaatsen geluidsmetingen worden gedaan door een door Goirle in te 
schakelen akoestisch gespecialiseerd bureau EN in aanwezigheid van een door onze Stichting in de 
arm genomen akoesticus. 
 
Voor geluidsoverlast, veroorzaakt door verkeerslawaai in buiten-gebieden daarentegen bestaat 
echter geen wettelijk vastgesteld geluidsplafond. En daar ligt het probleem. Als het wettelijk is 
voorgeschreven, zoals de normen voor geluidsisolatie van de gevel bij nieuwbouwwoningen, komt de 



 

 

gemeente in actie. Aan klachten van inwoners, die al jaren lang in Goirle wonen, heeft men ten 
gemeentehuize klaarblijkelijk geen boodschap. Want – zo reageert men laconiek - het is wettelijk niet 
verplicht om maatregelen te nemen in buitenruimten in het geval van bestaande woningen tegen 
bovenmatige geluidsoverlast als gevolg van verkeerslawaai. 
 
Volgens het RIVM en akoestische specialisten zijn dB-waarden boven de 65 dB zeer slecht en bij 70 
dB begint het schadelijk voor de gezondheid te worden. 
 
In een recent akoestisch onderzoek van de Antea Group – in opdracht van Woonstichting Leystromen 
van april 2019  - is een geluidsbelasting tot 72 dB gemeten. Dit onderzoek is gedaan in de tuin van 
het voormalige klooster aan de Tilburgseweg, waar Leystromen verbouw en nieuwbouw wil 
uitvoeren. 
 
72 dB!! 
 
Waarom vragen wij nu uw aandacht voor dit al lang slepende probleem? En waarom hebben wij juist 
in deze oordeelsvormende vergadering spreekrecht aangevraagd? 
 
Omdat de ontwikkeling van Bakertand, het laatste plangebied dat verankerd is in de ruilverkaveling 
met Tilburg, op de agenda staat. 
 
Ook in de ontwikkeling van dit plangebied wordt de hoogst toelaatbare geluidsbelasting en de 
maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk overschreden, aldus bureau Sweca. 
Dat zegt genoeg. 
 
In het Brabants Dagblad van 24 augustus 2019 hebben we kunnen lezen dat  Bakertand of 
Bacaertland een wijk moet worden, keurig verstopt achter de snelweg. De toekomstige bewoners 
zien straks bomen en een groene glooiende wal richting de A58. 
En: “De nieuwe woningen liggen best een stuk van de snelweg vandaan, maar gezien de wet op 
geluidshinder moeten we een wal plus scherm van minimaal 9 meter bouwen”, aldus Frans 
Beurskens namens de gemeente Goirle. 
 
Het zal u niet ontgaan, dat deze belofte ons bekend in de oren klinkt.  
 
En waarom is dan die Wet op Geluidshinder niet van toepassing voor andere door verkeersherrie 
getergde andere Goirlese bewoners? 
Omdat het niet hoeft volgens de wet? 
 
Wij verzoeken u als college van B&W en als Raad in overweging te willen nemen om de beloofde 
geluidswal tussen de A58 en Bakertand door te trekken naar de “open gaten” ter hoogte van 
westzijde van de Sporenring, de Heiningenstraat en de Keyzerlaan en ter hoogte van industrieterrein 
Katsbogte voor het achterliggende gebied Tilburgseweg en De Boschkamer.Er ligt nu een uitgelezen 
kans voor de gemeente Goirle om aan haar morele verplichtingen te voldoen en een gezond 
leefklimaat te scheppen voor ALLE bewoners, die in de nabijheid van de A58 wonen. 
 
Ik heb altijd van mijn ouders het motto meegekregen, dat belofte schuld maakt. Dus kom op 
Gemeente : los de geluidsoverlast op door nu een aaneengesloten geluidswering aan te leggen , kom 
gedane toezeggingen na. 
 
Dames en Heren, 
 



 

 

Eigenlijk is het geen vraag of mensen last hebben van het verkeerslawaai, dat van de A58 richting  
binnenkomt.  
Het gaat om de leefbaarheid en de morele verplichting, die al zo lang op het bordje van de gemeente 
Goirle ligt. De onderhavige problematiek werd ofwel gebagatelliseerd dan wel nooit onderkend. 
 
 
Bij deze mijn betoog. 
 
Dank voor uw aandacht en veel wijsheid toegewenst met de te nemen beslissingen in deze materie. 
Wij willen als Stichting Geluidsoverlast Goirle A58 op dit podium graag de wens uitspreken dat we 
ons mooie dorp Goirle leefbaar houden. Dat is nu zeker voor een substantieel aantal bewoners niet 
het geval.  
 
  



 

 

Bijlage spreekrecht bestemmingsplan Goorweg 
 
Goede avond, 
 

Peter-Paul Vosters namens Vosters V.O.F. 

Vosters VOF, gelegen te Esbeek is een bedrijf dat campers en caravans repareert. 
Als nevenactiviteit, een uit de hand gelopen hobby,  vind de verkoop van kleine kampeerartikelen 
plaats als webshop en afhaalpunt. 
Op deze locatie bevind zich een magazijn ten behoeve van de werkvoorraad webshop. 
 
De schuur op Goorweg 7to gaat dienen voor de opslag van grote aantallen kampeerartikelen met een 
trage doorloopsnelheid.  
Het betreft partijen slaapzakken, tenten, rugzakken, kleding etc, verpakt in palletboxen. 
Als de werkvoorraad van meerdere artikelen in Esbeek niet op peil is wordt deze aangevuld vanuit 
Goorweg 7to. 
 
Gemiddeld zal dit één keer per week plaats gaan vinden. 
Het is niet rendabel om voor één of enkele artikelen van Esbeek naar Riel te rijden om een bestelling 
in orde te maken. Dit kost me meer aan gemiste werkuren dan dat het op zou leveren.  
 
Tevens heb ik enkele oldtimers staan, deze wil ik ook op Goorweg 7to gaan stallen. Gemiddeld 
komen deze 2 a 3 maal per jaar buiten.  
 
Aan het omzetten van de bestemming zitten een aantal regels. Het aantal m2 dat bebouwd mag 
worden blijft gelijk. Het ontwerp voor de schuur is goedgekeurd door de welstandscommissie zodat 
deze past in de omgeving. Tevens komt er een landschappelijke inpassing door middel van 
laanbomen aan te planten en het bouwvak wordt verkleind. 
Alle regels van gemeente en provincie zijn hierin meegenomen. 
 
Van de huidige bestemming, paardenhouderij, is nooit gebruik gemaakt. Hierdoor heeft deze ook 
nooit voor overlast kunnen zorgen.  
Op het perceel Goorweg 7to mogen 48 paarden gehouden worden.  
Als de eigenaren 2 á 3 maal daags langskomen om de paarden te verzorgen zou dit een enorme 
verkeersdruk opleveren, geluidshinder veroorzaken  en stank. 
 
 



               

 13 

 
Toezeggingen oordeelsvormende vergaderingen 28 januari 2020 

Nr Datum Wat Wie Uiterste  
afdoeningdatum 

Wijze afdoening 

1 28 januari 
2020 

Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant over de percentages 
woningen in welke prijscategorieën 
werkelijk gebouwd gaan worden op 
korte termijn overleg te hebben en 
antwoord te geven.  

 

Wethouder 
Swaans 

Voor 18 februari  

2      

      

1 3-12-2019 Raadsvoorstel afvalstoffenverordening 
Kijken naar de passage over het 
kosteloos verstrekken van een extra 
container in relatie tot de doelstellingen 
van het grondstoffenbeleid. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

Voor de 
raadsvergadering 
van 17 december 

 

2 3-12-2019 Raadsvoorstel Krediet Key2Finance 
De raad ontvangt de e-visie die in GHO 
verband in het college vastgesteld. De 
raad krijgt dit stuk. Geeft de planning 
schriftelijk door. 

Wethouder Piet 
Poos 

  

3 3-12-2019 Raadsvoorstel Krediet Key2 Finance 
De raad ontvangt medio 2020 een 
inventarisatie van de prioriteiten om tot 
harmonisatie te komen. Dat is een 
project dat in GHO verband loopt.  

Wethouder Piet 
Poos 

De raad ontvangt 
een planning van 
wanneer dit 
document gereed 
is 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/28-januari/19:30/Raadsvoorstel-Koersdocument-Bacaertlant/fragment1/#filmfragment=3427&offset=2587
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2020/28-januari/19:30/Raadsvoorstel-Koersdocument-Bacaertlant/fragment1/#filmfragment=3427&offset=2587
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/03-december/20:00/Raadsvoorstel-afvalstoffenverordening/fragment1/#filmfragment=3400&offset=397
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/03-december/20:00/Raadsvoorstel-Krediet-Key2Finance/fragment1/#filmfragment=3399&offset=157
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2019/03-december/20:00/Raadsvoorstel-Krediet-Key2Finance/fragment1/#filmfragment=3399&offset=157
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4 3-12-2019 Initiatiefvoorstel “poging minnelijke 
schikking”: schriftelijk te reageren op de 
vraag om concrete voorbeelden te geven 
van een minnelijke schikking  

Tess van de Wiel   

5 26-11-2019 Raadsvoorstel Herijking Jeugdzorg Met 
een afvaardiging uit de naar de kwartaal 
cijfers jeugdzorg te kijken. 

Wethouder Piet 
Poos 

  

6 26-11-2019 Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant Er komt raadsinformatie 
over het woningbouwprogramma. Over 
twee weken, maximaal drie weken. 
De te ontvangen raadsinformatie 
onderdeel uit kan maken van het 
raadsvoorstel.  

Wethouder 
Johan Swaans 

17 december Raadsinformatie 

7 18 juni 2019 Bestuursrapportage I -  2019 Tijdspad 
met een inschatting van wat met 
betrekking tot zon en wind wordt 
gerealiseerd vooruitlopend op de REKS 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 7/8/2019: We zijn ons bewust van de gedachte te 
wachten op de REKS maar ook van de noodzaak voor 
de energietransitie en de opdracht van de raad. 
Het college komt na de zomer met een raadsvoorstel 
voor het afwegingskader of een raadsinformatiebrief 
over de stand van zaken van het afwegingskader.  
In dit kader is ook de relatie met de REKS 
opgenomen. 

8 8 oktober 
2019 

Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant. Er wordt opnieuw gekeken 
naar het geluidsonderzoek omdat 
gerekend is met een snelheid van 120 
km/uur in plaats van 130 km/uur. 
Hierover wordt duidelijkheid gegeven 
aan de raad. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 Er geldt een geluidsproductieplafond voor de A58. Dit 
plafond geldt voor referentiepunten langs de weg. 
Langs de A58 is dat gemiddeld 70 dB. Rijkswaterstaat 
mag hier niet overheen. Blijkbaar bood het 
geluidsproductieplafond voldoende ruimte om de 
snelheid destijds te verhogen van 120 naar 130 km/u. 
De geluidsberekening moet worden gebaseerd op dit 
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geluidsproductieplafond (dat wil zeggen op het 
niveau uit het geluidsregister).  De werkelijke 
belasting ligt lager dan dit geluidproductieplafond.  Er 
is dus gerekend met een niveau dat hoger is dan de 
bestaande belasting.  
We hebben het effect van een verlaging van de 
snelheid op de geluidsbelasting doorgerekend (dag- 
avond- en nachtperiode).  
- van 130 naar 120 km geeft een verlaging van 0,3  dB 
- van 130 naar 100 km geeft een verlaging van  1,0 dB 
 

9 8 oktober 
2019 

Raadsvoorstel Koersdocument 
Bacaertlant. Het college zal met Tilburg 
optrekken in een lobby om de snelheid 
op de A58 omlaag te krijgen. De raad 
wordt van de vorderingen op de hoogte 
gehouden. 

Wethouder Bert 
Schellekens 

 22/10/2019: De raad heeft een motie aanvaard. 
Onder andere door een afschrift van brief aan regio 
gemeenten is de raad over voortgang geïnformeerd. 

 

 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/17-december/22:05/C5-brief-college-inzake-verlaging-maximumsnelheid-A58.pdf
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2019/17-december/22:05/C5-brief-college-inzake-verlaging-maximumsnelheid-A58.pdf

