
Opgemaakt door Ingrid van Breda, commissiegriffier.

Aanwezig Marije de Groot- Haen (voorzitter), Ad van Beurden (VVD), Johan 
Swaans (VVD), Erik Schellekens (Lijst Riel-Goirle), Cees Pelkmans (Lijst 
Riel-Goirle), Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle), Christel van 
Neerven (Pro Actief Goirle), Henk Gabriels (Pro Actief Goirle), Pernell 
Criens (PvdA), Antoon van Baal (PvdA), Stijn van den Brekel(SP), 
Deborah Eikelenboom (SP), Corne de Rooij (CDA), Arno de Laat 
(Arbeiderspartij Goirle Riel).
Wethouders: Guus van der Put, Harry van de Ven en Theo van der 
Heijden.
Stichting Steengoed: Virginie Mes 
Stichting Biodiversiteit: Hans van de Schoot en Rob van Dijk
Ambtelijke bijstand: Klaas Rus
Publieke tribune: 25 personen

Afwezig (met kennisgeving) Bert Schellekens, Liselotte Franssen - du Maine

Deze bijeenkomst kunt u terugluisteren op: 
https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2018/19-februari/20:00

1. Opening door de voorzitter. Zij heet de mensen op de publieke tribune welkom en geeft aan 
dat zij ook vragen kunnen stellen. Het doel van de avond is een informatie uitwisseling. Voor deze 
bijeenkomst zijn Stichting Steengoed en Stichting Biodiversiteit uitgenodigd om deel te nemen aan 
het gesprek. 

Wethouder Guus van der Put schetst een korte terugblik. Zo'n 3 jaar geleden hebben partijen de 
gemeente benaderd om gezamenlijk een planontwikkeling te starten aan de zuidrand van Goirle. 
Daar is door het college positief op gereageerd. Er is een duidelijke rolverdeling afgesproken: de 
initiatiefnemers vervaardigen een plan binnen door de gemeente te stellen randvoorwaarden en zij 
dragen van begin tot einde de risico's ervan. De gemeente zal de ontwikkelingen faciliteren met 
bestemmingsplannen, mits de planontwikkeling aan de randvoorwaarden voldoet. In 2015 is de visie 
Zuidrand door de Raad vastgesteld, als kader voor de planontwikkeling. Vervolgens is met de 
initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten. Daarna is de planvorming gestart en vanavond 
kunt u de stand van zaken vernemen.  

2. 20:10u - 20:30  Inleiding proces en planning door projectleider Klaas Rus 
Het is al weer meer dan 2 jaar geleden dat door de gemeenteraad de visie op de ontwikkeling van de 
Zuidrand is vastgesteld. Daarmee werden de randvoorwaarden en uitgangspunten voor een 
ambiteuze planvorming bepaald. Ambitieus, vanwege de hoge kwaliteitseisen aan de te ontwerpen 
woningen, de natuur- en milieufactoren én het behoud van de historische context.  
Het plan voor de Zuidrand vordert, maar is nog niet geheel áf. De initiatiefnemers van de Zuidrand 
willen u vanavond informeren over de stand van zaken van de plannen. Tot zover tot stand gekomen 
als vervolg op door u gestelde kaders. Omdat zij van mening zijn dat de uitwerking tot nu toe, voldoet 
aan die kaderstelling en dus bij verdere formalisering in bestemmingsplannen de gemeentelijke 
goedkeuring kan krijgen.
De gemeente zal uiteraard nog ambtelijk en bestuurlijk toetsen of het plan inderdaad op alle 
onderdelen voldoet, dat is de rol die wij hebben in het planproces. Een raadsinformatie-avond over 

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Thema-avond/2018/19-februari/20:00


dit plan zou er niet gekomen zijn als wij al niet in grote lijnen met de doorontwikkeling van de visie 
zouden hebben ingestemd.

3.   20:30u - 21:00u Presentatie locatie van Puijenbroek, door KuiperCompagnons, Martijn 
Niehof. De presentatie staat op het besloten deel van de website. 

Vragen en opmerkingen:

Raadsleden Welk deel van de te bouwen woningen bestaat uit sociale woningbouw? 
Wordt de vervuilde bodem gesaneerd? 
Is het mogelijk dat er zo min mogelijk tuinafscheidingen komen?
Worden hier nog gasaansluitingen gerealiseerd?

Publieke 
tribune

Wordt levensloopbestendig gebouwd? Zo ja, om hoeveel woningen gaat het?
Is er nog ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap?
Is het mogelijk de seniorenappartementen dichter bij het centrum te bouwen?

Reacties Er zijn 20 sociale appartementen gepland, geen grondgebonden woningen.
De vervuilde bodem wordt gesaneerd. 
Het is de bedoeling om gasloze woningen te realiseren, maar dit is geen harde 
garantie.

 
4. 21:00u - 21:30u Presentatie locatie van Besouw, door Pieter Bedaux. De presentatie staat op 
de website.

Vragen en opmerkingen:

Stichting 
biodiversiteit

Is in beeld gebracht welke waardevolle bomen en planten zich in het gebied 
bevinden?

Raadsleden Wordt levensloopbestendig gebouwd?
Hoe groot wordt de parkeer- en verkeersdruk voor deze wijk en voor de 
omliggende wijken?
Is het mogelijk om op een creatieve manier, zoals bijvoorbeeld bij de 
Fabrieksstraat, een verbinding te maken met het buitengebied? 
Welk deel van de te bouwen woningen bestaat uit sociale en betaalbare 
huurwoningen? 
Bestaat de mogelijkheid voor particuliere initiatieven?
Is het mogelijk het aantal schuttingen en schuurtjes te beperken?
Het is fijn dat een deel van het erfgoed behouden kan blijven. 
Het is teleurstellend dat er weinig sociale woningbouw wordt gerealiseerd. 

Publieke 
tribune

Is in de visie rekening gehouden met de uitruil met de Bakertand? Komen er 
100 woningen extra aan de Zuidrand? 
Hoe wordt de verkeersafwikkeling richting Tilburg gerealiseerd?
Stimuleer levensloopbestendig bouwen.
Er is beperkt ruimte voor particulier woninginitiatief.  

Reacties In totaal worden omstreeks 190 woningen gebouwd. Er zal worden gebouwd  
naar behoefte, de exacte aantallen zijn nog niet bekend. Er zijn 25 tot 30 sociale 
huurwoningen gepland, waaronder grondgebonden woningen. 
De ontwikkelaar wil het gebied zelf ontwikkelen en is bereid mee te denken met 
particuliere initiatieven en stelt daarbij een beperkt aantal woningen ter 
beschikking. 

 

4a.  Een presentatie door Matthijs Scholten van Antea groep. 



Matthijs kijkt integraal naar het planologisch plan. Daarbij wordt nader ingegaan op milieuaspecten 
en ecologie voor de hele Zuidrand. 

Vragen en opmerkingen:

Raadsleden Wat is onder ideale omstandigheden de tijdslijn voor het ontwikkelplan? 

Publieke 
tribune

Twee opmerkingen ten aanzien van de communicatie:
Op www.zuidrandgoirle.nl  kon men inschrijven voor een nieuwsbrief. Er is 
echter nooit een nieuwsbrief gekomen. 
De bewoners van het gebied zouden worden betrokken en dat is niet gebeurd. 
Vorige week was er een informatiebijeenkomst, verder zijn de omwonenden de 
afgelopen twee jaar niet gekend. 

Reacties In het 3e kwartaal kan het bestemmingsplan worden vastgesteld, dan worden 
de woningen vormgeven en ongeveer 1 jaar later kan de werkelijke uitvoering 
starten. Het proces is gestart met vier partijen: Nederlandse BouwUnie / Van 
Besouw; Havep; Leystromen en Thebe. In dit proces is Thebe een andere route 
gegaan, dat plan komt iets later. Er worden verschillende bestemmingsplannen 
opgesteld.

5. 21:30u Schets vervolgtraject door projectleider Klaas Rus
De hoofdlijnen van de plannen liggen er, waarbij rekening is gehouden met allerlei randvoorwaarden 
op het gebied van verkeersafwikkeling en flora en fauna. Nu verder inzoomen op de plannen waarbij 
een afweging wordt gemaakt van (soms tegengestelde)  belangen. De gemeente zal straks een keuze 
maken op voorstel van de projectontwikkelaars. Pas als die stap genomen is worden de 
bestemmingsplan samengesteld. Het streven van de ontwikkelaars is om aan het einde van het 2e 
kwartaal een bestemmingsplanprocedure te starten. Dan zal gekeken worden of het plan voldoet aan 
uitgangspunten in de visie; de randvoorwaarden op het gebied van verkeer en flora en fauna; of het 
planologisch goed in elkaar zit; of het houdbaar is in de eventuele bezwaarprocedures. In 3e kwartaal 
kan het bestemmingsplan door de raad worden vastgesteld. 
De ontwikkelaars hebben vanavond goed geluisterd. Alle vragen en opmerkingen worden door hen  
meegenomen en vormt voor hen input. De ontwikkelaars maken keuzes, de gemeente toetst of het 
past bij uitgangspunten. Het plan dat dan aan de raad wordt voorgelegd  verdient het om 
goedgekeurd te worden.   

6. 22:00u Afsluiting door de voorzitter
De voorzitter dankt de inleiders voor hun presentaties en dankt verder alle belangstellenden voor 
hun aanwezigheid en inbreng. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in haar vergadering van 13 maart 2018

De voorzitter, de griffier,

http://www.zuidrandgoirle/
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