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U heeft plannen om aan de Rielseweg op het bedrijventerrein Katsbogten grootschalige huisvesting 
voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. Wij schrijven u deze brief om onze zorgen daarover uit te 
spreken. Uw college is nieuw aangetreden. Wij hechten eraan ook u van meet af aan te laten weten 
dat het aantal van 400 arbeidsmigranten niet passend is zo dicht tegen de kern van Riel aan. Wij 
blijven hierover graag met u in gesprek.  
 
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten gemeente Goirle 
De gemeenteraad van Goirle heeft op 8 maart 2022 het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 
gemeente Goirle vastgesteld. Het doel van dit beleidskader is om binnen de regionale afspraken de 
kaders te bepalen waaraan locaties voor arbeidsmigranten in Goirle moeten voldoen. Voor ons staat 
daarbij voorop dat het aantal arbeidsmigranten past bij de schaal en de omvang van onze kernen.  
 
U treft ons beleidskader hierbij aan. Hoewel de Rielseweg natuurlijk niet binnen de gemeente Goirle 
valt, ligt het wel erg dicht bij onze kern Riel. Het lijkt ons dan ook passend dat u ons beleidskader 
respecteert. 
 
Huisvestingsplannen Rielseweg 
Vanaf de start van de plannen voor de Rielseweg heeft wethouder Franssen onze zorgen over de 
grootschaligheid van de locatie met wethouder Dusschoten gedeeld. Het aantal arbeidsmigranten 
staat niet in verhouding tot het aantal inwoners in Riel. Hierbij de reeds aanwezige arbeidsmigranten 
in Riel opgeteld, zorgt voor een onevenredige impact op de lokale samenleving. 
Hierover schreven wij bijgaande brief van 20 september 2020 aan het vorige college.  
 
Afspraken met wethouder Dusschoten  
Wethouder Dusschoten heeft o.a. de volgende afspraken met ons gemaakt:  
•             De initiatiefnemer gaat met de klankbordgroep bewoners aan tafel;  
•             Pas als er overeenstemming is, start Tilburg de formele procedure. 
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Wij vinden met name de laatste afspraak buitengewoon belangrijk. Wij horen graag van u of u zich 
als nieuw college hieraan committeert. 
 
 
 
Informatie 
Wanneer u vragen heeft over onze brief, dan kunt u contact opnemen met Janke Bolt: 
telefoonnummer 013-5310 651 of email:  janke.bolt@goirle.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
 

Ruud Lathouwers        
gemeentesecretaris 

Mark van Stappershoef 
burgemeester 
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