
PROGRAMMA
4 T/M 11 DECEMBER 2020: BUITENEXPOSITIE

9 DECEMBER (20:00 uur): PRAAT MEE TIJDENS LIVE TALKSHOW 
• SPECIAAL VOOR INWONERS

10 DECEMBER (20:00 uur): PRAAT MEE TIJDENS LIVE TALKSHOW
• SPECIAAL VOOR ONDERNEMERS EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 

INFO EN AANMELDEN: WWW.GOIRLE.NL/OMGEVINGSVISIE

HOE ZIET DEZE PLEK ER IN DE TOEKOMST UIT?
Het is ‘goed toeven’ in de gemeente Goirle. We hebben ‘doenerige dorpen’ en een ‘prachtlandschap’. 

Dat willen we zo houden en versterken. Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af. 

Hoe gaan we daarmee om? Welk gebruik past op deze plek? Daarover denkt de gemeente na. 

De hoofdlijnen zijn uitgewerkt. Die gaan het college en de raad binnenkort bespreken. Maar 

voordat zij dit doen, willen ze weten wat u vindt. 

Meer weten over de omgevingsvisie? Heeft u zelf ideeën? Doe mee aan de 2e Week van de 

Omgevingsvisie! Bekijk de buitenexpositie en volg de live talkshows.

WEEK V/D 
OMGEVINGSVISIE

4 T/M 11 DECEMBER

DOENERIG DORP 
LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST 
GOED TOEVEN

BUITENGEBIED WEST, MIDDEN EN OOST 
CENTRUM EN WOONWIJKEN GOIRLE, DORPSKERN RIEL
BEDRIJVENTERREINEN VEERTELS EN TIJVOORT, A58-ZONE

DENKT U OOK MET ONS MEE?
KIJK DAN OP GOIRLE.NL/OMGEVINGSVISIE

DE OMGEVINGSWET REGELT HET BEHEER EN ONTWIKKELING 
VAN ONZE WOON- EN LEEFOMGEVING

SAMENWERKEN AAN DE 
TOEKOMST VAN GOIRLE

KWALITEITSLAAG
NETWERKLAAG
GEBRUIKSLAAG 

MILIEULAAG

HOE STUREN WE OP NIEUWE ONTWIKKELINGEN?
HOE GAAN WE HIERMEE OM?

HEEFT U ZELF IDEEËN?

Deze buitenexpositie laat zien wat de koers is voor dit gebied. Bij natuurpoort de Roovertse 
Leij staat een bord over het buitengebied. Op Tijvoort en Veertels leest u meer over de 
bedrijventerreinen. Of bezoek de overzichtstentoonstellingen bij het gemeentehuis in 
Goirle of op het dorpsplein in Riel.   > Zie achterzijde bord voor meer info

Omgevingsvisie Goirle



DEELGEBIED WOONWIJKEN GOIRLE
RUGGENGRAAT DORPSKERN: TILBURGSEWEG EN DE R.K. MARIA

DEELGEBIED DORPSKERN RIEL
HISTORISCH WOONLINT: KERKSTRAAT, DORPSSTRAAT, ZANDEIND

Uitleg

We zetten in op het behoud van het voorzieningenniveau 

in Riel. De mogelijkheid tot ontmoeten in het centrum van 

Riel is hierbij van grote waarde. De woonwijken willen we 

toekomstbestendig (duurzaam en levensloopbestendig) 

maken. We zetten in op groene, gezonde, inclusieve 

en toekomstbestendige wijken voor jong en oud in een 

wijkgerichte aanpak. Hiervoor is het van belang dat de 

woningen zowel in aantal als in type woning voldoen aan 

de behoefte. We sluiten dan ook niet uit dat voor de lange 

termijn wordt gekeken naar de mogelijkheden tot uitbreiding. 

Randvoorwaarde is dat mogelijke ontwikkelingen in en rondom 

Riel niet voorbij mogen gaan aan het ‘dorps karakter’. Tot slot 

zetten we samen met de inwoners in op de verduurzaming 

van de huidige woningvoorraad. Het gaat om alternatieven 

voor aardgas, energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld 

isolatie) en mogelijkheden tot kleinschalige opwek van energie 

(zon op dak). 

Uitleg

In het centrum is levendigheid erg belangrijk. We zetten 

in op een aantrekkelijk, groen verblijfsgebied dat is gericht 

op de mogelijkheid tot ontmoeten, winkelen en recreëren 

voor iedereen. Er is ruimte voor een evenwichtige mix 

van activiteiten op het gebied van retail, horeca, cultuur, 

evenementen, toerisme en wonen. Hierbij kiezen we voor 

een passende duurzame en slimme mobiliteitsstructuur met 

voldoende ruimte voor fiets- en wandelverkeer. De openbare 

ruimte en voorzieningen moeten voor iedereen goed (en 

laagdrempelig) toegankelijk zijn. Voor de woonfunctie willen 

we ons richten op levensloopbestendige woningen voor 

ouderen, zodat zij dicht bij de voorzieningen kunnen wonen. 

Het centrumgebied concentreert zich tussen de kruising 

Dorpstraat en het Kloosterplein. Tot slot zetten we samen met 

de inwoners en ondernemers in op de verduurzaming van de 

huidige panden en woningen. 

Uitleg

De woonwijken willen we toekomstbestendig (duurzaam 

en levensloopbestendig) maken. We zetten in op groene, 

gezonde, inclusieve en toekomstbestendige wijken voor 

jong en oud in een wijkgerichte aanpak. Daarvoor zijn 

voldoende passende woningen nodig. Daarnaast zetten 

we in op een groene, aantrekkelijke openbare ruimte die 

uitnodigt tot bewegen en spelen en centrale maatschappelijke 

voorzieningen waar ruimte is voor ontmoeten. Goede (en 

laagdrempelige) toegankelijkheid voor iedereen is hierbij een 

belangrijk uitgangspunt. De bestaande wijkpunten gaan we 

door ontwikkelen en in functie verbreden. We ontwikkelen de 

sport- en spelvoorzieningen binnen huidige begrenzingen. Tot 

slot zetten we samen met de inwoners in op de verduurzaming 

van de huidige woningvoorraad. Het gaat om alternatieven 

voor aardgas, energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld 

isolatie) en mogelijkheden tot kleinschalige opwek van energie 

(zon op dak). 

DEELGEBIED CENTRUM GOIRLE
KLOOSTERPLEIN, DE HOVEL EN C.C. JAN VAN BESOUW

OVERZICHTSKAART

Toelichting gebiedsprioriteiten webdiagrammen

Met de omgevingsvisie gaan we keuzes maken. We willen richting geven aan de toekomstige ontwikkeling van 

onze gemeente. In de webdiagrammen geven we per deelgebied aan waar we ons meer en minder op richten. 

Oftewel aan welke ontwikkelingen we prioriteit willen geven. Met name de onderlinge verschillen maken 

inzichtelijk waar de nadruk op wordt gelegd.  Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen:

Tijdens de live talkshows geven we een toelichting hierop en horen we graag uw prioriteiten voor de gebieden. 

> Zie achterzijde bord voor meer info over live talkshows



DEELGEBIED BUITENGEBIED OOST
GORP EN ROOVERT, ROOVERTSCHE LEIJ EN NIEUWE LEIJ

DEELGEBIED BUITENGEBIED WEST
VIJFHUIZEN, BRAKEL, LOOIENHOEK EN HET BELS LIJNTJE 

Uitleg

Landbouw is van oudsher de belangrijkste functie in 

het buitengebied West. Dit zal in de toekomst ook 

zo blijven. Tegelijkertijd willen we landbouw verder 

verduurzamen en een verbetering van het landschap. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van ecologische 

akkerranden. Voor enkele andere functies bieden we 

beperkt ruimte. Zo zijn voor duurzame energieopwekking 

en recreatie en toerisme kleinschalige initiatieven mogelijk. 

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) kan beperkt 

veranderen in woningen. Dan moet het wel aan de randen 

van de bestaande lintbebouwing zijn. Tot slot is het voor de 

lange termijn een optie in de Spaanse Hoek de dorpskern 

van Riel uit te bereiden. 

Uitleg

In dit gebied hebben natuur-, water- en landschappelijke 

kwaliteit de hoogste prioriteit. Eventuele ontwikkelingen die 

plaatsvinden mogen hieraan geen afbreuk doen en staan 

bij voorkeur juist ‘in dienst van’. Door een routenetwerk 

van vlonder-, kasseien- en zandpaden kunnen inwoners 

en recreanten de waardevolle natuur beleven. Dit draagt 

bij aan het prettige woonklimaat en de gezondheid van 

onze inwoners. Bij de landgoederen is wel ruimte voor 

recreatieve voorzieningen, zoals horeca of een camping. 

Hun aantrekkingskracht willen we graag benutten, juist 

ook om de natuurgebieden zelf enigszins te ontlasten. 

We stellen als randvoorwaarde dat de voorziening moet 

passen in de natuurlijke, landschappelijke kwaliteit van het 

gebied. Voor nieuwe landbouwactiviteiten, zonnevelden 

en bedrijvigheid bieden we geen ruimte in dit deelgebied. 

Wel wordt nagedacht over mogelijkheden om na 2030 

‘windenergie boven (nieuw) bos’ te realiseren. 

Uitleg

In buitengebied Oost willen we ruimte bieden aan een 

mix van landbouw, recreatie en energie. Het beekdal is 

hierbij een belangrijke landschappelijke drager die we 

koesteren. Hier bieden we ruimte voor water(berging). 

Algemene uitgangspunten voor mogelijke ontwikkelingen 

zijn kleinschaligheid, inzet op meervoudig ruimtegebruik, 

meerwaarde voor natuur en water, passend bij het 

karakter/identiteit van het gebied en aansluitend op 

de landschapsstructuren en de aanwezige netwerken 

(weginfrastructuur en energienetwerk). We zetten in 

op extensieve, natuurinclusieve kringlooplandbouw. 

Nevenfuncties zijn toegestaan. Denk hierbij aan toeristisch-

recreatieve activiteiten (inclusief horeca), zonneveld op erf 

of omvormen van vrijkomende agrarische bebouwing naar 

woningen. Tot slot wordt in het noord-oosten momenteel 

gewerkt aan de mogelijkheid tot energieopwekking in het 

project HUB de Baars. 

OVERZICHTSKAART

Uitleg gebiedsprioriteiten webdiagrammen
Met de omgevingsvisie gaan we keuzes maken. We willen richting geven aan de toekomstige ontwikkeling van 

onze gemeente. In de webdiagrammen geven we per deelgebied aan waar we ons meer en minder op richten. 

Oftewel aan welke ontwikkelingen we prioriteit willen geven. Met name de onderlinge verschillen maken 

inzichtelijk waar de nadruk op wordt gelegd.  Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen:

Tijdens de live talkshows geven we een toelichting hierop en horen we graag uw prioriteiten voor de gebieden. 

> Zie achterzijde bord voor meer info over live talkshows

DEELGEBIED BUITENGEBIED MIDDEN
LEIJVENNEN, NIEUWKERK, DE HOEVENS, OOIEVAARSNEST



DEELGEBIED TIJVOORT
TEN ZUIDEN VAN GOIRLE

OVERZICHTSKAART

Uitleg  

In de A58-zone is ruimte voor grotere ruimtelijke 

ontwikkelingen. De bijzondere bodem- en watersituatie 

zijn hierbij kaderstellend. We bieden ruimte aan 

grootschalige energieopwekking in het kader van de 

energietransitie (onder andere langs de A58) en ook aan 

woningbouwontwikkelingen. Momenteel is de Bakertand 

al in ontwikkeling en op middellange termijn komen het 

Riels Kwadrant en Riel noord mogelijk in beeld. Daarnaast 

wordt langs de beekdalen en Oostplas met name ingezet 

op waterberging en ecologische kwaliteit. Waar wenselijk 

gebeurt dit in combinatie met initiatieven op het gebied 

van recreatie, toerisme en/of energieopwekking. Met 

name de Oostplas biedt kansen om te ontwikkelen als 

recreatiegebied. Voor nieuwe landbouwactiviteiten en 

bedrijvigheid is in principe geen ruimte. 

Uitleg 

Op bedrijventerrein Veertels is aan de randen al een mix 

van wonen-werken. De locaties kunnen richting wonen 

veranderen, maar de ruimte voor bedrijvigheid blijft. Er 

wordt wel ingezet op vermindering van overlast. Dit wordt 

een geleidelijk proces. Eerste stap is dat er geen nieuwe 

overlastgevende bedrijvigheid bij komt. Het gaat om 

overlast met betrekking tot milieu en (zwaar) verkeer door 

het dorpslint van Riel. Daarnaast willen we op Veertels 

bijdragen aan de energietransitie door onder andere 

zonnepanelen op dak te realiseren. Voor detailhandel- 

en horecavoorzieningen, recreatieve voorzieningen en 

maatschappelijke voorzieningen is geen ruimte. Deze 

concentreren zich in het dorpslint van Riel.

Uitleg  

Tijvoort is en blijft ook in de toekomst hoofdzakelijk gericht 

op gemengde bedrijvigheid. Er is hier enige ruimte voor 

(grootschalige) detailhandel die niet geschikt is voor 

vestiging in het centrumgebied. Kleinschalige detailhandel, 

wonen, horecavoorzieningen, recreatieve voorzieningen, 

maatschappelijke voorzieningen en alleenstaande 

kantoorontwikkeling worden niet (verder) ontwikkeld. 

Door herstructurering proberen we zoveel mogelijk de 

lokale vraag naar bedrijfskavels op te vangen binnen het 

bestaande gebied. Op termijn zien we kansen om aan de 

zuidkant beperkt uit te breiden. Duurzaamheid nemen we 

als uitgangspunt op het bedrijventerrein van Tijvoort. We 

werken gezamenlijk met de ondernemers toe naar een 

circulaire economie en het realiseren van (kleinschalige) 

duurzame energieopwekking. Met de Green Deal zijn in 

ieder geval de eerste stappen al gezet om gezamenlijk de 

ambities te verwezenlijken. 

Uitleg gebiedsprioriteiten webdiagrammen

Met de omgevingsvisie gaan we keuzes maken. We willen richting geven aan de toekomstige ontwikkeling van 

onze gemeente. In de webdiagrammen geven we per deelgebied aan waar we ons meer en minder op richten. 

Oftewel aan welke ontwikkelingen we prioriteit willen geven. Met name de onderlinge verschillen maken 

inzichtelijk waar de nadruk op wordt gelegd.  Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingen:

Tijdens de live talkshows geven we een toelichting hierop en horen we graag uw prioriteiten voor de gebieden. 

> Zie achterzijde bord voor meer info over live talkshows

DEELGEBIED A58-ZONE
RIELS KWADRANT, BOSCHKENS, BAKERTAND EN OOSTPLAS

DEELGEBIED VEERTELS
TEN ZUIDEN VAN RIEL



GOIRLE.NL/OMGEVINGSVISIE

‘OMGEVINGSVISIE: EEN BLIK OP DE GÔOLSE 
EN RIELSE LEEFOMGEVING’
Hoe ziet de gemeente Goirle er in de toekomst uit? Hoe kunnen we prettig wonen? Hoe zorgen 

we ervoor dat bedrijven goed uit de voeten kunnen? Hoe zorgen we dat de natuur er beter 

van wordt? Over deze vragen én nog veel meer gaat de omgevingsvisie. Eén visie op de Gôolse 

en Rielse leefomgeving. Waaraan we toekomstige plannen toetsen. Zodat de kernwaarden en 

kwaliteiten overeind blijven. En we uitdagingen aankunnen.

Uitleg lagen omgevingsvisie 

‘Milieulaag’

‘Gebruikslaag’

‘Netwerklaag’

‘Kwaliteitslaag’

Met de omgevingsvisie leggen we enerzijds vast welke kwaliteiten we willen behouden en 

anderzijds aan welke ontwikkelingen we ruimte willen bieden. Om inzichtelijk te maken 

welke keuzes we daarbij maken bouwen we de omgevingsvisie op in een aantal ‘lagen’. 

• In de Kwaliteitslaag plaatsen we de waardevolle elementen die we voor de toekomst 

willen borgen, de zaken waar we niet aan willen tornen. Denk daarbij aan landschappelijke, 

cultuurhistorische of ecologische kwaliteiten. 

• In de Netwerklaag plaatsen we de infrastructurele verbindingen die gebruikt kunnen 

worden voor praktische afwegingen. Denk daarbij aan hoe goed een gebied bereikbaar is 

of hoeveel capaciteit er nog op het energienet is. 

• In de Gebruikslaag geven we aan welke ontwikkelingen in de toekomst de ruimte krijgen. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan plekken voor woningbouw en duurzame energie. 

• In de Milieulaag bepalen we de grenzen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Oftewel 

de harde normen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaamheid. Denk daarbij 

aan doelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit, geluidshinder of energieverbruik. 

WEEK V/D 
OMGEVINGSVISIE

4 T/M 11 DECEMBER


