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1. Overzicht van de gevolgde procedure.
1.1. Algemeen.
Artikel 150 van de Gemeentewet draagt de gemeenteraad op een inspraakverordening vast te
stellen, waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de
gemeente een belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen bij de voorbereiding
van gemeentelijk beleid worden betrokken. Deze verordening is de door de gemeenteraad van
Goirle op 20 december 2005 vastgestelde "Inspraakverordening Goirle" (hierna te noemen: de
inspraakverordening). Ten aanzien van bestemmingsplannen is op 14 december 2010 door de
gemeenteraad besloten inspraak te verlenen. Tevens is een inspraakprocedure vastgesteld (zie
paragraaf 1.4. Inspraakprocedure). Conform artikel 5 van de inspraakverordening van de
gemeente Goirle, dienen burgemeester en wethouders ter afronding van de inspraak een
eindverslag op te maken. Voorliggend stuk behelst dit verslag en bestaat, zoals voorgeschreven
in artikel 5, tweede lid, onder a, b, en c, van de inspraakverordening, uit een overzicht van de
gevolgde procedure.
1.2. Object van inspraak.
Object van inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan "Vijfhuizenbaan to 10”.
1.3. Subject van inspraak.
Inspraak is verleend aan ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden.
1.4. Inspraakprocedure.
De wijze waarop inspraak wordt gegeven is geregeld in de inspraakverordening, zoals deze door
de gemeenteraad op 20 december 2005 is vastgesteld. Artikel 4, tweede lid, van de
inspraakverordening bepaalt dat ons college voor één of meer beleidsvoornemens een andere
inspraakprocedure kan vaststellen, waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4,
eerste lid, van de inspraakverordening (waarin een standaardprocedure is opgenomen).
Van deze mogelijkheid hebben wij op 14 december 2010 gebruik gemaakt, waarbij de volgende
inspraakprocedure is vastgesteld.
1. Burgemeester en wethouders leggen het voorontwerpbestemmingsplan, met de daarop
betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan, ter
inzage.
2. Voorafgaand aan de terinzagelegging geven burgemeester en wethouders in één of meer
dag- of nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van de
terzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Volstaan kan worden met het
vermelden van de zakelijke inhoud.
3. In de kennisgeving als bedoeld onder 2, wordt vermeld:
- waar en wanneer de stukken ter inzage liggen;
- wie in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren brengen en
- op welke wijze dat kan geschieden.
4. Insprekers kunnen bij burgemeester en wethouders schriftelijk een zienswijze omtrent het
voorontwerpbestem-mingsplan naar voren brengen.
5. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt drie weken. De termijn
vangt aan met de dag, waarop het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. De
artikelen 6:8 en 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige
toepassing.
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Het voorontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan hebben gedurende drie weken ter inzage
gelegen. Hiervan is kennis gegeven op de gemeentelijke website, in het plaatselijke nieuws- en
advertentieblad "Goirles Belang", alsmede op de in de gemeente gebruikelijke wijze door middel
van aankondiging van de bekendmaking op het gemeentelijke publicatiebord. Gedurende de
termijn van terinzagelegging konden ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden
schriftelijk zienswijzen omtrent het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het
college van burgemeester en wethouders van Goirle.
Schriftelijke zienswijzen.
Van de mogelijkheid om een inspraakreactie naar voren te brengen is geen gebruik gemaakt.

2. Tenslotte.
De inspraakprocedure heeft niet geleid tot aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit eindverslag zal ter kennis worden gebracht van de gemeenteraad .
Goirle, 3 maart 2022
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,
de planologisch-juridisch medewerker,
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