Motie
Ex artikel 35 van het Reglement van Orde
Onderwerp
Meer ruimte voor wonen en werken Riel.
De raad van gemeente Goirle bijeen d.d. 1 juni 2021, in beraadslaging over het raadsvoorstel Concept
Omgevingsvisie Goirle;
Constaterende dat:
▪ in Riel Veertels wordt begrensd door onder andere de Spaansehoek en de Heisteeg;
▪ in deze betreffende omgeving nu en voor de toekomst woningen zijn / worden voorzien om
invulling te kunnen geven aan de grote bestaande woonbehoefte;
▪ het college aangeeft dat aan de randen van Veertels al een mix van wonen en werken aanwezig
is (3.3.6);
Overwegende dat:
▪ het hele gebied gebruikt kan worden voor ontwikkelingen van zowel wonen als werken;
▪ dit een potentiële verkleuring van het huidige bedrijventerrein en afwaardering van de
milieucategorie van de bedrijven die daar zijn gevestigd kan betekenen;
▪ de Ondernemers Vereniging Riel in de email van 26 april 2021 heeft aangegeven open te staan
voor maatwerk waarbij ruimte voor wonen en werken binnen Veertels passend bij de aard en
schaal van Riel mogelijk kan zijn;
▪ de motie tijdelijke huisvesting van PAG, D66, CDA, LRG van 3 november 2020 uitwerking nodig
heeft en dat de uitwerking onder andere in deze omgeving handen en voeten gegeven kan
worden;
Draagt het college op:
▪ de genoemde motie van 3 november 2020 uit te voeren en te bekijken op welke manier onder
andere in Veertels daar nu al mogelijkheden voor bestaan;
▪ de tekst in de definitieve versie van de Omgevingsvisie dusdanig aan te passen dat verkleuring
van het huidige bedrijventerrein en afwaardering van de milieucategorie van de bedrijven die
daar zijn gevestigd (op termijn) kan plaatsvinden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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