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Kaders Woonvisie 2019 

Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2019 vastgesteld. In de Woonvisie liggen de 

uitgangspunten vast voor nieuwbouw in de gemeente Goirle. De doelstelling van het 

nieuwbouwprogramma is het toevoegen van woningen en woonmilieu waaraan op lange termijn 

behoefte bestaat en die onvoldoende beschikbaar komen door doorstromen.  

Het uitgangspunt hierbij is het gewenste woningbouwprogramma zoals in tabel 2 van de Woonvisie 

is opgenomen.  

Het gewenste woningbouwprogramma geeft de behoefte aan waar het gaat om woonmilieus, 

prijscategorieën (huur en koop) en woningtypen. Er moet worden bijgedragen aan de doelstellingen 

van de Woonvisie en het totale programma per kern moet het uitgangspunt zijn.  

Woningbouwprogramma en prioritering 2020 

Omdat de gewenste percentages uit de Woonvisie, met name op kleinere locaties, niet op 

individuele locaties kunnen worden behaald, heeft het college in de notitie Woningbouwprogramma 

en prioritering 2020, heeft het college vastgelegd hoe zij, bij de nieuwe woningbouwlocaties, sturing 

wil geven om zo goed mogelijk invulling te geven aan het gewenste woningbouwprogramma.  

De eerste stap daarbij is dat zij randvoorwaarden stelt voor de nieuwe locaties. De locatie van een 

woningbouwinitiatief is daarbij een gegeven, evenals de (stedenbouwkundige) kenmerken van een 

locatie, de omgeving van de locatie en eventuele beperkingen van een locatie.  

Hierbij komt aan de orde waar de woningen worden gebouwd, voor wie moeten er woningen 

worden gebouwd, wat wordt er gebouwd, aan welke andere beleidsdoelen moet worden 

bijgedragen en hoe past het plan in het totale woningbouwprogramma.   

In deze notitie beantwoorden we deze vragen voor de locatie Boschkens Fase 4B/Mill Hill te Goirle. 

Hierbij gaan we niet in op randvoorwaarden en maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld 

duurzaamheid, klimaatadaptatie, groen en verkeer. De voorwaarden en eisen hierover zijn 

vastgelegd in wet- en regelgeving en op élke locatie van toepassing. 

Woningbouwopgave in Goirle 

In de notitie ‘Woningbouwprogramma en prioritering 2020, wordt de woningbouwopgave in Goirle 

toegelicht. Hieruit blijkt dat er  

• Geen extra opgave is voor dure huur of koop;  

• Nog sociale huurwoningen toegevoegd moeten worden aan het programma;  

• Er nog een grote behoefte is aan middendure koop 

• Er nog een kleine behoefte aan extra goedkope koop 

  

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Besluitvormend/2019/02-juli/20:45/05-Raadsvoorstel-Woonvisie-GEAMENDEERD.pdf
https://raad.goirle.nl/Documenten/05-concept-woningbouwprogramma-en-prioriteringwoningbouwlocaties-VOLLEDIG-1.pdf
https://raad.goirle.nl/Documenten/05-concept-woningbouwprogramma-en-prioriteringwoningbouwlocaties-VOLLEDIG-1.pdf
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Locatie Boschkens Fase 4B / Mill Hill 

Waar wordt gebouwd?  

Gewenst woonmilieu 

Deze locatie ligt aan de rand van Goirle en maakt onderdeel uit van de wijk Boschkens. Gelet op de 

ligging van deze locatie, is een meer stedelijk woonmilieu het meest passend. De beschrijving van de 

woonmilieus  “luxe stadswijk” en “luxe woonwijk” passen goed bij deze locatie. Een luxe stadswijk is 

een ruim opgezette, groene stadswijk met veel grotere koopwoningen. De meeste mensen wonen er 

een beetje op zichzelf, er is veel privacy. Een luxe woonwijk  is een ruim opgezette, groene buurt 

bestaande uit veel vrijstaande en ruime rijwoningen met een hoge mate van privacy. De buurt is vaak 

gelegen aan water of groen. 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor deze locatie zijn nog geen stedenbouwkundige kaders geschetst of vastgesteld. Omdat de 

locatie direct grenst aan Boschkens en bij een woningbouwontwikkeling onderdeel zal gaan vormen 

van deze nieuwe wijk, is aansluiting bij de stedenbouwkundige opzet van Boschkens logisch: 

- Volledig inzetten op woningbouw.  

- Aansluiten bij de stedenbouwkundige opzet en de leidraad, die voor Boschkens-West is 

vastgesteld. 

- Groene inpassing. Het hoofdthema Boschkens is wonen in en aan het bos; iedere woning heeft 

een relatie met het bos en direct of indirect zicht op het bos, zodat maximaal kan worden 

geprofiteerd van landschappelijke kwaliteit van het gebied. 

- Behoud en inpassing van het beschermde groen aan de Oude Baan en het beschermde groen aan 

de zuidzijde van het bestaande sportveld. 

- Behoud en inpassing van het beschermde monumentale kapelletje aan de Oude Baan. 

- Realisatie van een nieuwe bebouwingswand / voorkanten aan zijde Venneweg. Geen 

achterkanten aan het openbaar gebied. 

- Ontsluiting via de Venneweg. Geen ontsluiting voor autoverkeer vanaf de bestaande 

fietsstructuur aan de west- en noordzijde van de locatie. Borgen van de bereikbaarheid van het 

bos dat onderdeel is van de openbare ruimte. 

- Bebouwing in korrel en maat en schaal die past bij de maat van de omliggende bebouwing.  

Bebouwingsmassa’s in ca. 1, 2 tot 3 bouwlagen.  

- Parkeren op eigen terrein, rekening houdend met de geldende parkeernormen. 

- Aandacht voor een klimaatrobuuste en -adaptieve ontwikkeling. 

 

Voor wie moet worden gebouwd?  

De locatie is geschikt voor meerdere doelgroepen. Dit sluit aan op de behoefte in Goirle. Het heeft 

daarom de voorkeur om een gevarieerd programma te bieden, voor diverse doelgroepen, waarbij 

aansluiting wordt gezocht bij de gewenste percentages uit de Woonvisie. Omdat er geen extra 

behoefte is aan dure koop en dure huur, mag het percentage van deze categorieën de percentages 

uit de Woonvisie niet overstijgen om het totale nieuwbouwprogramma zo goed mogelijk aan te laten 

sluiten op het gewenste woningbouwprogramma 

Er is in Goirle behoefte aan een CPO en / of bijzondere woonvormen.  Het realiseren van dit soort 

woningen is een ambitie die de gemeente heeft vastgelegd in de Woonvisie.  
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Omdat de gemeenten weinig locaties heeft waar zij zelf grondpositie heeft, kan deze ambitie op 

andere locatie niet worden gerealiseerd. Het heeft daarom de voorkeur om op de locatie Boschkens 

Fase 4B / Mill Hill in elk geval ruimte te bieden aan een CPO-project of een bijzondere woonvorm.  

Voor woonvormen in combinatie met zorg (beschermd wonen) Is de locatie  vanwege de ligging 

minder voor de hand. Toch verdient het, gelet op de aankomende vergrijzing aanbeveling om de 

woningen levensloopbestendig te bouwen.  

Wat wordt er gebouwd?  

Op deze locatie zijn zowel compacte grondgebonden woningentypen (rijwoningen/patiowoningen) 

als vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen, goed inpasbaar. Aansluitend bij de bestaande 

bebouwingskarakteristiek, wellicht in combinatie met een kleinschalig complex appartementen in 

maximaal drie lagen, in een groene setting.  

Welke andere beleidsdoelen?  

Een ontwikkeling van deze locatie draagt niet bij aan andere beleidsdoelen dan woningbouw. Een 

herontwikkeling met woningbouw biedt Mill Hill en de gemeente mogelijk wel de middelen voor 

vervangende nieuwbouw van deze middelbare school op de aangrenzende locatie Boschkens 4B. 


