
Aan de regiegroep van de Goirlese gemeenteraad, 

 

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel over de grenscorrectie van Bakertand in september 

2019 is een door de SP en Pro Actief Goirle ingediende motie (ex art. 35 RvO) overgenomen. 

Kern van deze motie was om te onderzoeken de mogelijkheden voor een ecologische woonwijk in de 

Bakertand te onderzoeken. 

Dit heeft geleid tot de volgende toezegging van het college: 

14. 29-9-2017 Over de motie "onderzoek ecologische wijk Bakertand" gaat het 

college in gesprek met de ontwikkelaar (in dit geval de gemeente Tilburg) en zal dit 

meenemen in de stedenbouwkundige visie die de raad gaat bespreken en vaststellen.  

Het schriftelijk verslag komt dan in de stedenbouwkundige visie.  

De schetsen voor de stedenbouwkundige visie zijn in oktober 2018 gereed om met de raad te 

bespreken. 

Momenteel wordt nog gewerkt aan de totstandkoming van een zogenaamd koersdocument, dat wil 

zeggen een document waarop op meerdere thema's (verkeer, stedenbouw, milieu, woonbehoefte, 

duurzaamheid, ecologie) een visie wordt gepresenteerd. 

 Wij hebben er behoefte aan het brede thema duurzaamheid en ecologie nader in te kaderen. Op 

ambtelijk niveau hebben wij hierover een workshop gehouden. Daaruit hebben we geleerd dat dit 

enorm brede thema's zijn waarin van alles en nog wat kan worden ondergebracht en waarin vele 

gradaties mogelijk zijn. Wij zouden daarom graag uw raad bij deze nadere inkadering willen 

betrekken. Vooral ook om u uw raad uiteindelijke, door middel van de vaststelling van het 

koersdocument, daarover het laatste woord heeft.  

Deze betrokkenheid kan worden vormgegeven via een interactieve bijeenkomst tijdens, noem het 

workshop, van uw raad. Het ligt voor de hand dit te doen tijdens een beeldvormende vergadering, 

maar we verwachten dat hiervoor 1, 5 a 2 uur zal moeten worden uitgetrokken. 

Graag horen we van u of u dit een goed voorstel vindt en daarvoor ruimte wilt inplannen. 

 

College 


