
 

 
Griffie 
 
 

 

  

Raads- en burgerleden 
Gemeente Goirle 
 
   

 

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer Datum 
   12-04-2021 

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

 
 

Tel (013) 5310 626 

  

 
Geachte raads- en burgerleden,    
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op woensdag 28 april 2021 om 
19.30 uur via video-vergaderen. Onderwerp van deze avond is de concept-omgevingsvisie Goirle. De 
Omgevingsvisie is een omvangrijk document. De regiegroep heeft daarom besloten om een hele avond 
oordeelsvormende vergadering exclusief voor dit onderwerp te reserveren. Om te zorgen dat we de 
omgevingsvisie in een avond doelgericht kunnen bespreken, waarbij er veel ruimte is om samen ook een goed 
gesprek te voeren, is afgesproken om de behandeling op de volgende wijze vorm te geven. 
 
De concept-omgevingsvisie 
De concept-omgevingsvisie is het resultaat van een traject waarbij de raad, de werkgroep omgevingswet, 
stakeholders en inwoners zijn betrokken. Door met de raad de concept-visie te bespreken moet een volgende 
stap gezet worden. De raad kan straks via moties een oordeel uitspreken over de concept visie en het college 
opdrachten meegeven voor de verdere uitwerking van de visie. Het college kan de omgevingsvisie nog 
aanpassen en verdiepen, voordat deze de vaststellingsprocedure in gaat.  
 
Stellen van vragen 
Wanneer u vragen heeft over de concept omgevingsvisie kunt u deze voor vrijdagochtend 23 april, 10:00 uur 
schriftelijk indienen bij de griffie” griffie@goirle.nl. Vragen die daarna worden gesteld, worden pas na de 
oordeelsvormende vergadering beantwoord.  
Voorafgaand aan de vergadering op 28 april om 19:00 uur vindt er digitaal een inloopbijeenkomst plaats, waar 
u nog vragen kunt stellen aan de betrokken ambtenaren.  
 
Voorbereiding van de behandeling van de nota - bespreekpunten 
De behandeling van de nota wordt in twee delen gedaan: 

1. Bespreking van de spelregels 
In de hoofdstukken 1, 2, 3 en 5 worden de 14 spelregels (samengevat op pagina 77 van de concept 
Omgevingsvisie) geformuleerd. De voorzitter zal deze hoofdstukken aan de hand van de spelregels bespreken. 
U wordt verzocht vooraf aan te geven welke zaken u wilt bespreken bij de hoofdstukken 1, 2, 3 en 5 en daarbij 
aan te geven op welke spelregels dit betrekking heeft. Als u vindt dat een spelregel ontbreekt, kunt u dat ook 
aangeven.  

2. Bespreking van de deelgebieden 
In hoofdstuk 4 (spelregel 12) wordt afgesproken om gebiedsgericht te werken. Hiervoor worden 9 
deelgebieden onderscheiden met hun eigen kenmerken. Deze deelgebieden worden apart besproken.  
U wordt verzocht om vooraf aan te geven over welke deelgebieden u het wilt hebben – en  over welk aspect 
van dit deelgebied u dan wilt spreken.  
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Wij verzoeken u om voor woensdagochtend 28 april, 10:00 uur uw bespreekpunten door een mail aan 
griffie@goirle.nl aan te geven. 
 
De vergadering is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. Wanneer u via een videoverbinding 
gebruik wil maken van het spreekrecht wordt 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 Mark van Oosterwijk. De stukken zijn vanaf 
vrijdag 16 april beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/28-april/19:30.  
 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:30 19:38 Opening - Presentielijst 

 
2.  19:38 19:40 Vaststelling van de agenda 

 
3.  19:40 20:40 Raadsvoorstel vaststellen concept omgevingsvisie Goirle: de spelregels 

In de hoofdstukken 1, 2, 3 en 5 worden de 14 spelregels (samengevat op 
pagina 77 van de concept Omgevingsvisie) geformuleerd. De voorzitter zal 
deze hoofdstukken aan de hand van de spelregels bespreken. 
 

4.  20:50 21:50 Raadsvoorstel vaststellen concept omgevingsvisie Goirle: de deelgebieden 
In hoofdstuk 4 (spelregel 12) wordt afgesproken om gebiedsgericht te werken. 
Hiervoor worden 9 deelgebieden onderscheiden met hun eigen kenmerken. 
Deze deelgebieden worden apart besproken. 
 

5.  21:50 22:00 Raadsvoorstel vaststellen concept omgevingsvisie Goirle: conclusie 
De afspraken van de avond worden samengevat.  
 

6.   22:00 Sluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
Mark van Oosterwijk 
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