
Datum: 27-09-2022 

Motie Ex artikel 35 van het Reglement van Orde:  

De Raad van de gemeente Goirle, in vergadering bijeen d.d. 04 oktober 
2022, in beraadslaging over het raadsvoorstel : 2021-012158 betreffende 

het Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle locatie Van 
Besouw fase 2 en ongewijzigd vaststellen beeldkwaliteitsplan Van Besouw 

Goirle (Goirle);  

Constaterende dat:  

• Tijdens de behandeling in de besluitvormende vergadering van 22- 

9-2020 een motie is aangenomen die erin voorzag dat er een 
mobiliteitsplan opgesteld zou worden dat een integraal beeld zou 

opleveren van de wijze waarop we in Goirle het verkeer willen 
afwikkelen;  

• Dat in dat plan ook aandacht besteed zou worden aan het 
versterken van de positie van voetgangers, fietsers en het openbaar 

vervoer;  
• Dat er destijds vanuit werd gegaan dat ruim voor de behandeling 

van het thans voorliggende bestemmingsplan het mobiliteitsplan als 

kader zou kunnen dienen voor de verkeersafwikkeling van, naar en 
in dit plangebied; 

• Dat in de vergadering van 22-09-20 door de wethouder is toegezegd 
een oplossing te vinden voor het feit dat de blauwe zone alleen 

bescherming biedt tijdens de winkelopeningstijden en er nu nog 
geen zicht is op deze oplossing; 

• Het voorliggende bestemmingsplan niet voldoende voorziet in / 
onderbouwd wordt door een goede verkeersafwikkeling van, naar en 

in het betreffende plangebied; 

• Het voorliggende bestemmingsplan niet voldoet aan de gestelde 

normen ten aanzien van het aantal te realiseren parkeerplaatsen, de 
maatvoering van deze parkeerplaatsen en de situering van deze 

parkeerplaatsen ten opzichte van de woningen waar ze qua 
normering aan gekoppeld horen te worden; 

• De door de wethouder aangeboden vergunningszone of blauwe zone 

niet afdoende is omdat deze slechts tijdens de openingstijden van 
de winkels bescherming tegen overlast biedt en er wegens 

personeelsgebrek en uit kostenoverwegingen slechts zeer gering 

gehandhaafd wordt.   

Overwegende dat:  

• We als fractie en als raad willen dat er zo snel mogelijk gebouwd 
kan worden en het bouwproces geen vertraging mag oplopen;  

• We anderzijds als raad verantwoordelijk zijn voor de 
rechtsbescherming inzake parkeren van de bewoners van de 

Kerkstraat; 



Verzoekt het college: 

1. Vóór het verlenen van de voor de bouw benodigde 
omgevingsvergunningen, doch uiterlijk voor het einde van dit jaar, alsnog 
op basis van het mobiliteitsplan een deugdelijke verkeersafwikkeling van 

dit bestemmingsplan te onderbouwen en te garanderen; 
2. In overleg met de bewoners van de Kerkstraat te komen met een voor hen 

conveniërende oplossing voor de parkeer bescherming en hun te 
garanderen dat er door de ontwikkeling van dit plan derhalve geen (extra) 
parkeeroverlast ontstaat.  

En gaat over tot de orde van de dag Namens Ondergetekende,  

 

Bert van der Velden                                         Nancy Jansen 

PRO ACTIEF GOIRLE                                             GVGR 

 


