
 

 
Griffie 
 
 

 

  

Raads- en burgerleden 
Gemeente Goirle 
 
   

 

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer Datum 
   09-09-2021 

Onderwerp Behandeld door Afschrift aan Bijlage(n) 
Oordeelsvormende vergadering Berry van ‘t Westeinde   

 
 

Tel (013) 5310 626 

  

 
Geachte raads- en burgerleden, 
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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 21 september 2021 
om 19:30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond zullen worden besproken. In een oordeelsvormende vergadering kunt u uw 
standpunt kenbaar maken over een onderwerp, dit als opmaat naar de besluitvormende vergadering. 
Feitelijke vragen over geagendeerde onderwerpen kunt u vooraf stellen. Dat kan via het mailadres 
griffie@goirle.nl. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Wanneer u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht wordt u verzocht om uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering dit aan de griffie te laten 
weten, door te mailen naar griffie@goirle.nl. Vermeldt u in de mail het onderwerp waarover u wilt spreken, uw 
naam en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Meer informatie over spreekrecht staat op onze 
website. 
 
Deze oordeelsvormende vergadering zal worden voorgezeten door Sjaak Sperber. De stukken zijn beschikbaar 
via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/21-september/19:30  
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 

1.  19:30 19:32 Opening – Presentielijst 

2.  19:32 19:35 Vaststelling van de agenda 

3.  19:35 20:05 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Maria Boodschapkerk 
De raad wordt voorgesteld om de huidige “Maatschappelijke doeleinden" 
bestemming van de Maria Boodschapkerk aan de Van Malsenstraat 1 in Goirle 
te wijzigen naar een woonbestemming ten behoeve van maximaal 19 
wooneenheden. 
Spreekrecht gevraagd namens omwonenden van de Maria Boodschapkerk en 
Hemon Erfgoed 

4.  20:05 20:35 Raadsvoorstel Vervangen en uitbreiden velden MHC 
De raad wordt voorgesteld krediet te verstrekken in 2022 voor de vervanging 
van 2 semi-watervelden voor 2 watervelden en voor de aanleg van een extra 
zandveld in 2022 voor Hockeyvereniging MHC Goirle.  
Spreekrecht gevraagd namens hockeyvereniging MHC Goirle 
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5.  20:35 20:50 Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Beeksedijk 26 en 28 

De huidige bestemming van het perceel Beeksedijk 26 te wijzigen naar een 
bedrijvenbestemming ten behoeve van statische en tevens het bestaande 
woonvlak van Beeksedijk 28 te verplaatsen c.q. verschuiven. 

6.  20:50 21:00 Beheerplan verharding 
Wegen maken een groot deel van onze sociale, economische en recreatieve 
relaties mogelijk. Onderhoud aan verharding zorgt ervoor dat deze 
verbindingen veilig, comfortabel en in goede staat blijven. De wijze waarop de 
gemeente verhardingen wil beheren en onderhouden wordt beschreven in het 
beheerplan verharding. 

7.  21:00 21:15 Raadsvoorstel Programma Groen 
In de Omgevingsvisie die in concept is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn 
algemene ambities voor het groen geformuleerd. Om die ambities te vertalen 
naar concrete doelen, is er nu een Programma groen opgesteld. 

8.  21:15 21:45 Raadsvoorstel Nota grondbeleid 
In de Nota Grondbeleid wordt aangegeven welk grondbeleid de gemeente 
Goirle hanteert. 

9.  21:45 21:55 Raadsvoorstel Verordening Hemel- en grondwater Goirle 2021 
In het ‘Programma Water en Riolering (PWR)’ is vastgelegd hoe we als 
gemeente omgaan met de wettelijke zorgplichten voor het afvalwater en 
hemelwater. De verordening is de vertaling van het PWR naar regels om de 
doelstellingen in het PWR te kunnen behalen. 

10.  21:55 22:00 Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Sjaak Sperber 


