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Geacht college, 
 
In de raadsvergadering van 3 november 2020 is een voorstel goedgekeurd met aangepaste en ruimere 
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie op de hoek Tilburgseweg-Kalverstraat te Goirle. 
Naar aanleiding daarvan heeft Bedaux de Brouwer Architecten een ontwerp gemaakt binnen de gestelde 
randvoorwaarden. In de bijlage treft u het ontwerp van Bedaux de Brouwer aan waarin tevens de 

stedenbouwkundige overwegingen in beeld zijn gebracht hoe het ontwerp tot stand is gekomen. 
 
Bedaux de Brouwer heeft getracht het ontwerp qua volume zo goed mogelijk te laten aansluiten op de 
omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met stedenbouwkundige (zicht)lijnen. Het volume bestaat 
uit max. 4 bouwlagen aan de Tilburgseweg, max. 5 bouwlagen aan de Kalverstraat en op de hoek een 
accent van max. 6 bouwlagen. Bij de hoger gelegen bouwlagen wordt het volume vaak teruggeplaatst 
waardoor er een gedifferentieerd bouwvolume ontstaat en het gebouw vriendelijker overkomt. Tevens 

heeft Bedaux de Brouwer middels een handmatige 3D-schets al een eerste doorkijk geven naar de 
beoogde architectuur.  
 
Het plan bestaat uit 27/28 appartementen en één of meerdere commerciële ruimte(s) op de begane 
grond. Aan de Kalverstraat zou dit eventueel ook een appartement (de 28ste) kunnen zijn. De 
appartementen variëren qua grootte, maar ze zijn allemaal gelijkvloers en daarmee geschikt voor 

senioren. Het plan omvat 18/19 dure koopappartementen en 9 betaalbare koopappartementen, zijnde 
max. € 235.000,- von (prijspeil 2019). 
 
Op het achterterrein, welke te bereiken is via de inrit naast ‘Flanders’, worden 37 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. De resterende benodigde parkeerplaatsen zullen in het openbaar gebied worden aangelegd. 
Simpelweg omdat er niet meer ruimte is op het achterterrein, maar op deze manier wordt ook de 
toegankelijkheid van de bezoekersparkeerplaatsen gewaarborgd.  

 
Wij willen het college vragen om medewerking te verlenen aan bijgevoegd plan en de in deze brief 
genoemde uitgangspunten. Wij zijn onszelf ervan bewust dat dit plan niet past binnen het vigerende 

bestemmingsplan. Daarom willen wij, na schriftelijke goedkeuring op bijgevoegd plan, graag starten met 
het wijzigen van het bestemmingsplan alsmede de omgevingsdialoog opstarten.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Maas-Jacobs & Leystromen 
 
 

 
 
 
 
Bijlage: Boekwerk Bedaux de Brouwer Architecten inzake stedenbouwkundig plan en schetsontwerp d.d. 14-05-2021. 


