


Tot slot 1s gekeken of meer appartementen en hogere bebouwing nog mogeliJk 1s. Dit 1s echter niet 

passend In het gewenste groen dorpse karakter van de w1Jk en past ook niet in het door uw raad 

vastgestelde woningbouwprogramma. 

Wij zijn van mening dat de huidig ingetekende zone langs de muur de bewoners voldoende comfort 

geeft om de belangen van de bewoners te faciliteren (inkijk, privacy, uitzicht). 

Daarnaast willen wiJ u nog wijzen op twee argumenten vanuit het amendement die niet Juist z1Jn: 

1. "In het bestemmingsplan van de gemeente Tilburg Is een groene buffer van ca. 30 meter

vastgelegd tussen Boschkens-Oost en de ontwikkeling van de nieuwe wijk Bakertand. 11 

Dit is niet het geval. Op de strook grond is het bestemmingsplan "Boschkens" (d d. 5 maart 2002) 

van toepassing. Hier ligt de bestemming "BednJfsdoelemden, Uit te werken door B&W" Binnen de 

strook zijn bedriJven toegelaten (m11ieucategone 1 en 2) met een maximale bouwhoogte van 8 

meter en een vrijstelling van 12 meter. Er bestaat dus geen verplichting hier een groene buffer van 

ca. 30 meter te maken. 

2 "De afdeling Ontwikkeling geeft hierop aan: "De afspraken rondom de Bufferzone ztJn bekend. 

De gemeente Goirle zal deze respecteren " (Notitie behandeling z1ensw1pe 14 september 

2017)." 

Een van de argumenten tijdens de raadsvergadering van 20 april 2021 is dat de gemeente een 

belofte zou hebben gedaan en dat de gemeente zich aan haar eigen belofte zal moeten houden. 
Er Is in opdracht van de gemeente Goirle door AKD onderzocht of de gemeente îilburg, gemeente 

Goirle ofwel Bakertand BV in het verleden toezeggingen heeft gedaan ten aanzien van de 

bufferzone ca. 30 meter. Dit 1s niet het geval. De bewoners baseren hun opmerking met betrekking 

tot toezeggingen met name op toezeggingen vanuit de makelaar die hen destijds een woning heeft 

verkocht. Wij zijn van mening dat we dus geen verplichting hebben richting deze bewoners. Ons 

inziens hebben wij afdoende meegedacht en gewijzigd in het stedenbouwkundige ontwerp om de 

situatie voor de bewoners zo aantrekkelijk mogelijk te maken 

W1J wensen dan ook nadrukkeliJk vast te houden aan ons huidige schetsplan en zijn van mening dat we 

hiermee een prachtig plan hebben ontwikkeld voor de gemeente Goirle. W1J z1Jn bereid op korte termiJn 

dit plan nogmaals aan uw raad op informele wijze toe te lichten en uw raad rond te leiden door het 
gebied om hen uit te leggen waarom het huidige plan een mooie toevoeging is. Wij stellen voor deze 

bijeenkomst in de week van 5 JUii te organiseren en zullen nog een uitnodiging versturen. 

Tot slot willen WIJ toevoegen dat we inmiddels ook al een behoorliJke lijst van mogelijk geinteresseerde 

bewoners (veel uit Goirle) hebben verzameld en dat iedereen hoopt dat er snel woningen gebouwd 

worden. Helaas hebben wij de gebiedsontwikkeling evenals de gesprekken met de grondeigenaren m 

het gebied on hold moeten zetten. Een verliesgevende gebiedsontwikkeling Is onacceptabel conform 

raadsbesluit van de gemeente Tilburg bij opnchtmg van Bakertand BV en ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst 

Hoogachtend, 

Directeuren Bakertand BV 

Theo van Dongen & Charel vd Broek 


