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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de oordeelsvormende bijeenkomst op dinsdag 30 maart 2021 om 
20.45 uur via video-vergaderen. 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 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 Piet Verheijen. De stukken zijn vanaf 
vrijdag 12 maart beschikbaar via https://raad.goirle.nl/vergaderingen/Oordeelsvormend/2021/30-
maart/20:45 
 
 

Oordeelsvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  20:45 20:55 Opening - Presentielijst 

 
2.  20:55 20:57 Vaststelling van de agenda 

 
3.  20:57 21:40 Raadsvoorstel voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Bakertand 

In dit Schetsontwerp De Bakertand heeft het amendement, dat door de 
gemeenteraad in juni 2020 is aangenomen een ruimtelijke vertaling gekregen. 
Het gewijzigde woningbouwprogramma is in het gebied ingepast. Resultaten 
van workshops die zijn gehouden over de noordelijke zone, de zone langs 
Boschkens en de verkeersstructuur zijn in het schetsontwerp vertaald. Er is 
overleg gevoerd met het planteam en Bakertand BV heeft op basis van dit 
schetsontwerp een omgevingsdialoog gevoerd. Dit alles heeft geresulteerd in 
het voorliggende Schetsontwerp de Bakertand.  
Bij dit onderwerp is spreekrecht aangevraagd door een bewoner namens de 
bewoners van de Boemerang  
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 21:40 21:50 Pauze 

4. 21:50 22:20 Raadsvoorstel definitieve besluitvorming Regionale Energie en 
Klimaatstrategie (REKS) 
De stukken van de REKS worden aan het begin van de week van 8 maart aan de 
colleges en raden aangeboden. Gekoerst wordt op behandeling in het college 
op 16 maart. Als akkoord kunnen de stukken woensdag 17 maart naar de raad 
voor behandeling in de oordeelsvormende vergadering 30 maart. 
 

5. 22:20 22:50 Startnotitie programma groen 
Groenvoorzieningen dragen in hoge mate bij aan het goed toeven in Goirle. Er 
zijn echter verschillende ontwikkelingen benoemd in de Omgevingsvisie die 
impact hebben op het groenbeleid. Het huidige groenbeleid is daarom aan een 
actualisatie toe. Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn de belangrijkste thema’s 
die in het nieuwe groenbeleid een plek moeten krijgen. In het kader van de 
nieuwe omgevingswet wordt dit nieuwe groenbeleid opgenomen in een 
Programma groen, als uitwerking van de Omgevingsvisie.  
Om de kaders voor het Programma groen scherp te krijgen is er een startnotitie 
geschreven. In de startnotitie wordt beschreven wat we willen bereiken en 
worden uitgangspunten aan de raad voorgelegd. Het is van belang dat de raad 
de kaders voor de beleidsvisie bepaalt. Het groenbeleid is een thema waar alle 
inwoners een mening over hebben, en die nogal ver uiteen kunnen liggen. 

6. 22:50  Afsluiting 

 
Met vriendelijke groet, 
De voorzitter, 
 
 
 
Piet Verheijen 


