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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
een nagekomen zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, locatie Land van 
Anna”. 
 
Inleiding 
Op 8 maart 2022 beslist uw raad over de vaststelling van het bestemmingsplan “Zuidrand Goirle, 
locatie Land van Anna”. 
 
Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft ter visie gelegen van 18 november 2021 tot en met 29 
december 2021 met de mogelijkheid om daarover bij uw raad een zienswijze naar voren te brengen. 
 
Uw raad is het bevoegde beslisorgaan over zienswijzen die naar voren zijn gebracht. 
 
Van de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen is gebruik gemaakt. De ontvangen 
zienswijzen zijn beoordeeld in de “Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp-
bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna”. 
 
Informatie 
Ruim buiten de termijn waarbinnen een zienswijze kon worden ingediend is alsnog een zienswijze 
ontvangen van de Cliëntenraad Thebe Elisabeth Goirle, namens drie bewoners. Deze zienswijze is 
ingediend bij brief van 18 (ontvangen 21) februari 2022.  
 
De Stichting Thebe Wonen en Zorg is de stichting die verantwoordelijk is voor de locatie Thebe 
Elisabeth. De Cliëntenraad van Thebe behartigt de belangen van cliënten van Thebe en kan zowel 
gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen aan de manager van een zorglocatie en/of de raad van 
bestuur van de zorgorganisatie Zorg. Bij nieuwbouwplannen zoals die voor Thebe Elisabeth kan een 
cliëntenraad advies geven aan de zorgorganisatie. Zowel de Stichting Thebe Wonen en Zorg als de 
Cliëntenraad van Thebe behartigen de belangen van bewoners van Thebe Elisabeth. In dat verband is 
eind 2021/begin 2022 met vertegenwoordigers van Stichting Thebe Wonen en Zorg gesproken over de 
door de stichting ingediende zienswijze en zijn naar aanleiding van die zienswijze wijzigingen 
doorgevoerd in het vast te stellen bestemmingsplan (zie de beoordeling van de door Stichting Thebe 
Wonen en Zorg ingediende zienswijze in de al toegestuurde “Nota zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen ontwerp-bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna”, pagina 6 en verder). 
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Uw raad dient ook over de door de Cliëntenraad Thebe Elisabeth Goirle een besluit te nemen.  
 
Daartoe is het bijgevoegde document “Aanvulling op de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
ontwerp-bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van Anna” opgesteld.  
Kortheidshalve verwijzen wij u naar dit document. 
 
 
Bijlagen 
1. Zienswijze Cliëntenraad Thebe Elisabeth Goirle, namens drie bewoners, van 18 (ontvangen 21)  
    februari 2022. 
2. Aanvulling op de Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Zuidrand Goirle, locatie Land van  
    Anna. 
 
 


