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1 Context
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1.1 Inleiding

Aanleiding: grote veranderingen, beleid uit 2009

Het consumentengedrag verandert snel. De 
positie van centrumgebieden binnen het aankoop- 
en vrijetijdsgedrag verandert daarmee ook. Als 
gevolg hiervan neemt het fysieke winkelaanbod op 
veel plekken af, zo ook in Goirle. De coronacrisis 
is ook van invloed op centrumgebieden. Deze 
ontwikkelingen raken voornamelijk het hoofdcen-
trum van Goirle.

Het huidige detailhandelsbeleid van de gemeente 
Goirle stamt uit 2009. De gemeente Goirle heeft 
daarom aan DTNP opdracht gegeven actueel 
detailhandelsbeleid op te stellen. 
 
Doel

Doel is een samenhangende visie op de toekomst 
van de detailhandelsstructuur in Goirle die:
•	 inspeelt op veranderende consumentenvoor-

keuren en -gedrag en voorziet in een duur-
zame detailhandelsstructuur;

•	 aan de gemeente kaders biedt voor het te 
voeren beleid, het creëren van randvoorwaar-
den en het toetsen van marktinitiatieven;

•	 voor het centrum van Goirle een ruimtelijk-
functioneel ontwikkelingskader geeft en 
uitdaagt tot nieuwe investeringen op de juiste 
locatie.

Proces

Om te komen tot deze detailhandels- en centrumvi-
sie is een gefaseerde aanpak gebruikt:
1. Opstellen visie op de gemeentelijke winkel-

structuur van januari - september 2020 (onder-
breking maart - augustus vanwege eerste golf 
corona) 

2. Verdieping op de ruimtelijk-functionele ontwik-
kelingsrichting van Goirle-Centrum van sep-
tember tot december.

Voor beide fases is een werkgroep opgesteld  met 
vertegenwoordigers van betrokkenen. Hiermee is 
in verschillende bijeenkomsten discussie geweest 
over de analyse en keuzes. 

Omdat inloopavonden door de coronamaatregelen 
niet mogelijk waren, is twee keer (aan het einde 
van beide fases) een website online gezet waarop 
de uitkomsten zijn gepresenteerd en mensen hun 
ideeën over verschillende onderwerpen konden 
delen. Deze input is meegenomen in de afwegin-
gen van dit beleidskader.

In de periode december 2021 – februari 2022 heeft 
extra overleg met vertegenwoordigers van de 
verschillende ondernemersverenigingen plaats-
gevonden. Dit nadat signalen waren ont vangen dat 
in het proces geleverde inbreng onvoldoende 
plaats had gekregen. Naar aanleiding hiervan is 
het rapport nog op een aantal punten aangepast 
en aangevuld.

De veranderingen in de winkelmarkt versnellen...

...met grote consequenties voor de winkelstructuur
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Monitoring: samen in actie

Gezien de snelle ontwikkelingen en grote onzeker-
heid rond de exacte gevolgen van de coronacrisis 
stelt de gemeente zich ten doel de uitvoering van 
de visie samen met betrokkenen nauw te monito-
ren en eventueel na twee jaar te ‘herijken’ als 
bijsturen nodig blijkt.

1.2 Voorgaand beleid

Detailhandelstructuurvisie Goirle 2009

De detailhandelsstructuurvisie van de gemeente 
Goirle stamt uit 2009*. De belangrijkste punten uit 
deze visie zijn:
•	 Inwoners van Goirle moeten voor alle typen 

aankopen terechtkunnen in Goirle. De centra 
van Goirle en Riel moeten voor nagenoeg alle 
aankopen de belangrijkste aankooplocaties 
blijven. Daarnaast is er in deze visie een 
ambitie om Goirle aantrekkelijker te maken 
voor bezoekers uit de omgeving en toeristen. 

•	 Ambitie van de visie is om in het centrum van 
Goirle een volledig palet aan supermarkten 
aan te bieden. De toen berekende uitbrei-
dingsruimte voor supermarkten werd echter 
bijna volledig in beslag genomen door de 
vestiging van een tweede supermarkt op het 
Van Hogendorpplein kort daarna. Voor Riel is 

* Gemeente Goirle (2009), Visie detailhandel en horeca 
Goirle en Riel.

in 2009 het behouden van een supermarkt als 
belangrijkste uitdaging benoemd. 

•	 In de niet-dagelijkse sector is in 2009 nog 
enige uitbreidingsruimte berekend in de kern 
Goirle. In Riel was uitbreiding toen al niet 
realistisch.

•	 Om het centrum van Goirle sterk te houden, 
worden ontwikkelingen elders tegengegaan, 
denk hierbij aan: beperken depots van inter-
netwinkels op perifere locaties, geen weide-
winkels, geen perifere supermarkten, en 
beperken van detailhandel als ondergeschikte 
nevenactiviteit. Voor ondergeschikte verkoop 
bij boerderijen geldt bijvoorbeeld dat daar 
alleen goederen mogen worden verkocht die 
het bedrijf vervaardigt/produceert, bewerkt en/
of toepast in het productieproces en tot een 
maximaal verkoopoppervlak van 20% van het 
gebouw of 50 m² .

•	 Perifere detailhandel is alleen toegestaan voor 
de volgende branches: ABC-goederen, 
wonen, tuincentra, bouwmarkten, tegels en 
sanitair en grove bouwmaterialen. Deze 
detailhandel kan zich vestigen op Tijvoort 
(uitzondering voor tuincentra) en Veertels. In 
het bestemmingsplan van Tijvoort uit 2014 
geldt geen minimum omvang voor vestiging , 
in de detailhandelsstructuurvisie 2009 wordt 
dit wel geadviseerd. 

Herijking integraal ontwikkelplan centrum

De herijking van het ontwikkelplan voor het 
centrum van Goirle is vastgesteld in 2017**.  
Hierin zijn de volgende punten benoemd:
•	 ‘Een aantrekkelijk en levendig centrum’. 

Hierbij hoort een toename van het aantal 
bezoekers en een afname van de leegstand. 
Een divers aanbod, met een grotere mix van 
functies in het centrum is daarbij van 
belang. Het centrum heeft een functie als 
ontmoetingsplek. Met name het Klooster-
plein vervult hier als horecalocatie een 
belangrijke rol in.

** Herijking Integraal Ontwikkelplan Centrum Goirle 
(2017).

Structuur centrum Goirle uit detailhandelsvisie 2009
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•	 De ontwikkellocaties ‘hoek Kalverstraat/
Tilburgseweg’ en de voormalige ABN Amro 
zijn nog niet tot ontwikkeling gekomen.

•	 Om de leegstand in het centrum tegen te 
gaan is het wenselijk dat beide uiteinden 
van de Tilburgseweg op termijn van kleur 
verschieten. Zittende ondernemers moeten 
gestimuleerd worden om zich elders in het 
centrumgebied te vestigen. Woning-
transformatie moet mogelijk gemaakt 
worden aan de Tilburgseweg. Zo wordt 
leegstand in het centrum ingevuld door 
verplaatsende ondernemers, en leegstand 
aan de uiteinden van de Tilburgseweg door 
woningen.

•	 Wonen in het centrum moet ook voor 
jongeren aantrekkelijk worden. Er moet 
gebouwd worden naar behoefte.

Provinciaal beleid Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft elf richtingge-
vende principes opgesteld voor detailhandel in 
de provincie*. Deze gaan uit van een afname 
van het aantal winkelmeters en het maken van 
heldere keuzes in de winkelstructuur (waar zijn 
ontwikkelingen wel/niet gewenst). Relevante 
principes voor het nieuwe beleid in Goirle zijn:

* Provincie Noord-Brabant (2019), Richtinggevende 
principes detailhandel. 

•	 Benoem perspectiefrijke en -arme winkelge-
bieden. Nieuwe detailhandelsontwikkelin-
gen alleen in of aansluitend aan perspec-
tiefrijke winkelgebieden. 

•	 Concentreer detailhandel en voorkom 
verspreide bewinkeling. Nieuwe detailhan-
delsontwikkelingen moeten bijdragen aan 
de versterking van de gewenste detailhan-
delsstructuur. 

•	 Bied ruimte aan innovatieve concepten en 
nieuwe detailhandelsontwikkelingen die 
bijdragen aan het versterken van de (be-
oogde/gewenste) detailhandelsstructuur en/
of het centrum. 

•	 Speel	in	op	ruimtelijke	effecten	van	internet-
winkelen: bestem showrooms of afhaal-
punten van internetwinkels zoveel mogelijk 
in of aansluitend aan winkelgebieden (geen 
showroom buiten bestaande centra)

•	 Verwijder onbenutte en vrijkomende detail-
handelsbestemmingen op ongewenste 
locaties uit bestemmingsplannen. 

Woonontwikkeling rond het centrumgebied

Ontwikkellocatie ‘hoek Tilburgseweg/Kalverstraat’
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1.3 Ligging en positie

Ligging Goirle

De gemeente Goirle ligt onder de rook van Tilburg, 
dicht bij de Belgische grens. Veel inwoners van 
Goirle werken in Tilburg en zijn ook mede op de 
voorzieningen in Tilburg georiënteerd. Dankzij de 
N630 en de A58 vormt Goirle een goed bereikbare 
uitvalsbasis. Om Goirle heen liggen nog andere 
centra, zoals Oisterwijk, met onder andere een sterk 
horeca-aanbod. 

Goirle heeft een prettige, natuurlijke woonomgeving. 
Vooral het zuiden van de gemeente is landelijk 
gebied (o.a. Landgoed Nieuwkerk). De gemeente 
wordt doorkruist door de riviertjes Ley, Nieuwe Ley 
en Roversche Ley.

Spreiding en ontwikkeling bevolking

De gemeente Goirle bestaat uit de dorpen Goirle en 
Riel. Goirle is met circa 21.000 inwoners de hoofd-
kern. In Riel (inclusief buitengebied) wonen circa 
2.900 mensen*. Het grensgebied met België is 
relatief dunbevolkt. Het is de verwachting dat het 
inwonertal van de gemeente nog beperkt zal groei-
en, tot circa 24.600 in 2030**. Deze groei zal voorna-
melijk plaatsvinden in de plaats Goirle, onder 
andere op locaties Surfplas, Zuidrand en Bakertand.  

* CBS Statline (2020), Kerncijfers wijken en buurten 2019.
** Woonvisie gemeente Goirle 2019-2022 (2019).

Winkelgebieden gemeente Goirle en regio, geschaald naar winkelvloeroppervlak 

Aantal commerciële publieksvoorzieningen in hoofdcentra Goirle en regio 
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1.4 Huidige winkelstructuur

Centrum Goirle

Het centrum van Goirle bestaat uit de Tilburgse-
weg en het planmatig ontwikkelde winkelcentrum 
De Hovel. Dit centrum is het grootste en meest 
diverse winkelgebied van de gemeente. Er zijn 
ruim 60 winkels gevestigd, van samen circa 
10.800 m² wvo (winkelvloeroppervlak)*.

In het centrum is ruim de helft van de winkels en 
circa 70% van het winkelvloeroppervlak geves-
tigd in De Hovel, waaronder de supermarkten 
Albert Heijn (± 1.400 m² wvo) en Jumbo (± 1.300 
m² wvo). In De Hovel zitten veel winkels gericht 
op frequente aankopen. Dat zijn landelijke ketens, 
zoals Kruidvat, Etos, Hema en Zeeman, maar 
ook lokale specialisten, zoals Van Gils, Kaas& 
Meer, Yvonne’s Groente & Fruit, slager Strijbos, 
etc. Daarnaast zijn er niet-dagelijkse winkels, 
zoals Intertoys en boekhandel Buitelaar, en 
modewinkels, zoals Jeans Center en de grote 
kinderkledingwinkel Bubbels & Bo, te vinden.

Het overige winkelaanbod is vooral gevestigd aan 
de Tilburgseweg (circa 25 winkels van samen 
3.300 m2 wvo). Aan de Tilburgseweg is onder 
andere het meer lokale, specialistische winkel-

* Locatus (2019), Verkooppuntenbestand, uittrekselda-
tum 18-12-2019.

Winkelaanbod gemeente Goirle naar locatie en branche

Locaties winkelgebieden en grotere woonontwikkelingen in de gemeente Goirle
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aanbod gevestigd, zoals juwelier Hoogendoorn, 
slagers van Hest en Swolfs, bakkers van Nunen, 
Spapens en van der Bruggen, Mimi Koken en 
Tafelen, FERD Zien en Horen. De ketens, waaron-
der Shoeby, Jola en Beter Horen, zijn aan de 
Tilburgseweg in de minderheid.

Met circa 15 horecavestigingen van samen circa 
1.850 m² wvo is het centrum een belangrijk horeca-
gebied (ongeveer de helft van het horeca-aanbod 
in de gemeente). Vooral rond het Kloosterplein zijn 
meerdere horecagelegenheden gevestigd. Ook 
culturele instellingen, zoals cultureel centrum Jan 
van Besouw en de bibliotheek, liggen direct aan 
het centrumgebied. In Goirle-Centrum zijn ruim 
tien vestigingen van ambachten, zoals kappers, 
(kleding)reparatie en schoonheidssalons te vinden. 
Andere aanwezige dienstverleners zijn makelaars 
en functies, zoals een bank en een reisbureau. 

In Goirle-Centrum staan circa 10 panden leeg,  
van samen circa 1.900 m² wvo. De leegstaande 
panden zijn zowel aan de Tilburgesweg als in  
De Hovel te vinden. In De Hovel zijn ketens als  
Blokker en Trekpleister weggevallen.

Van Hogendorpplein

Het Van Hogendorpplein is een wijkcentrum met 
voornamelijk een boodschappenfunctie. Hier is een 
tiental voorzieningen gevestigd. De twee super-

markten, Albert Heijn (± 1.150 m² wvo) en Aldi  
(± 1.100 m² wvo), zijn de belangrijkste trekkers. 
Verder zijn er een Big Bazar (huishoudelijke 
artikelen),	bloemist,	telefoonzaak	en	een	fietsen-
winkel gevestigd. Naast winkels zijn er op het van 
Hogendorpplein enkele horecagelegenheden, 
een kapper en een nagelsalon. De doorloop van 
functies (stoppen/starten) is hier hoog, vooral in 
de westelijke publieksplint. Sinds begin dit jaar is 
de leegstand daar bijvoorbeeld weer ingevuld.

Riel (Dorpstraat & Kerkstraat)

In Riel is er sprake van een bijzonder fenomeen: 
de Boerenschuur. Deze combinatie van Action, 
een zelfstandige supermarkt, Primera, Borrel-
shop en Punto Panini (daghoreca) is het klop-
pende hart van het dorp aan de Dorpstraat. Met 
een supermarkt van circa 1.200 m² wvo beschikt 
Riel over een ruim boodschappenaanbod voor 
een relatief klein dorp. Verder zitten er aan de 
Dorpstraat/Kerkstraat	onder	andere	een	fietsen-
winkel, een bakker, een parketzaak, twee cafés, 
een kapper en een schoonheidssalon.

Tijvoort

Op bedrijventerrein Tijvoort zijn voornamelijk 
doe-het-zelfwinkels gevestigd, maar ook een 
fietsenwinkel	(Rings),	een	winkel	voor	babyspul-
len (MamaLoes) en een kringloopwinkel. Er is 
geen sprake van concentratie in een ‘winkelge-

bied’. In totaal zijn er circa 15 winkels van samen 
circa 7.300 m² wvo. De gemiddelde omvang van 
de winkels op Tijvoort is klein voor een ‘perifere 
detailhandelslocatie’. Slechts drie winkels zijn 
groter dan 500 m² wvo. Karwei is de grootste 
winkel, met circa 2.900 m² wvo. Het voormalige 
pand van Karwei staat nog leeg.

Overig

Buiten bovenstaande gebieden zijn er verspreid 
enkele winkels gevestigd. Dit zijn bijvoorbeeld de 
bakker en apotheek bij de Frankische Driehoek, 
De Jong Woninginrichting aan de Molenstraat, 
Tuincentrum Oerlemans aan de Beeksedijk en 
een aantal boederijwinkels in het buitengebied.

Met name het aantal en de omvang van de 
boerderijwinkels is in Goirle aanzienlijk. De 
Braacken, De Walhoeve, Kaasboerderij de 
Leyedaeler, D’n Omgang / Molen de Wilde, De 
Regte Heijde (kampeerboerderij) en Van ‘t 
Zandeind fokbedrijf zijn allemaal boerenbedrijven 
met verkoopactiviteiten direct aan de consument. 
Hieruit blijkt dat de agrarisch sector zoekt naar 
andere manieren om geld te verdienen, nu dat 
met alleen ‘boer zijn’ niet altijd meer lukt. De 
verkoop van producten is een van de oplossingen 
die ze aangrijpen.
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Planmatig ontwikkeld winkelgebied De Hovel

Lokale specialisten aan de Tilburgseweg

Boodschappencentrum Van Hogendorpplein

Bijzonder concept in Riel: de Boerenschuur

Tijvoort: onder andere doe-het-zelfwinkels

Verspreid: onder andere boerderijwinkels



2 Trends en ontwikkelingen
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2.1 Landelijke trends

In deze paragraaf worden eerst de trends en 
ontwikkelingen tot nu toe (periode 2010-2020) kort 
geschetst (hoe zijn we hier gekomen?), waarna de 
invloed van de coronacrisis op het winkelland-
schap wordt geduid. 

Tot nu toe: online

Het aandeel aankopen dat online wordt gedaan is 
sinds 2010 sterk gestegen. Dit is voornamelijk te 
zien in de niet-dagelijkse sector, waar ondertus-
sen circa een kwart van de bestedingen online 
wordt gedaan. Maar de laatste jaren zijn ook 
online boodschappen in opmars. De groei van 
online bestedingen gaat ten koste van bestedin-
gen in fysieke winkels.

Tot nu toe: minder winkels

Het aantal fysieke winkels neemt al jaren af. Dit 
geldt niet alleen (nog) maar voor zelfstandigen  
(bijv. geen opvolging), maar de laatste jaren ook 
voor steeds meer winkelketens, die zich niet goed 
kunnen onderscheiden van het online aanbod. 
Vooral het aantal niet-dagelijkse winkels is sterk 
gedaald. In de laatste paar jaar is er ook weer een 
toename in het aantal leegstaande panden te 
zien, juist in hoofdcentra. De invulling door alter-
natieve functies nam al af terwijl de krimp bij 
winkels doorzette.

Consumentengedrag in periode 2010-2020
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Faillissementen winkelketens in Nederland
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Tot nu toe: verandering consumentengedrag

De consument is aan de ene kant op zoek naar 
gemak in gerichte en frequente aankopen en aan 
de andere kant naar iets bijzonders (kwaliteit 
product, activiteit, advies, locatie, etc.): 
•	 Gerichte aankopen gebeuren steeds meer 

online (voornamelijk niet-dagelijkse artikelen).
•	 Frequente aankopen doet de consument nog 

steeds in het nabije boodschappencentrum 
(voornamelijk dagelijkse winkels), zolang dat 
centrum voldoet aan de eisen van aanbod en 
bezoekgemak.

•	 Voor de totaalbeleving van een recreatief 
‘dagje centrum’ is de consument selectief. 
Alleen de echt grote binnensteden voldoen 
nog aan de gewenste diversiteit en massa 
aan winkels, horeca, cultuur en activiteiten.

Vooral veel kleine en middelgrote centra vallen 
tussen tafellaken en servet en hebben als gevolg 
grote leegstandsproblemen. Dit zijn vaak winkel-
gebieden met veel ‘standaard’ niet-dagelijks 
winkelaanbod, zonder het grote horeca-/cultuur-
aanbod van de grote binnensteden. In Goirle zit 
het hoofdcentrum van de gemeente aan de kant 
van de dorpscentra. Dit centrum heeft, uitgaande 
van een sterke, lokale, boodschappenfunctie, dus 
nog een relatief kansrijke winkelpositionering in 
vergelijking met middelgrote hoofdcentra zoals 
dat van Helmond.

Coronacrisis versnelt ontwikkelingen

De maatregelen (lockdown, sluiting horeca en 
niet-essentiële	winkels,	etc.)	hebben	grote	effec-
ten op het consumentengedrag op korte en lange 
termijn, en daarmee op het perspectief voor 
centrumgebieden:

Online:
•	 Mensen wordt gevraagd thuis te blijven. Het 

aantal internetbestedingen is tijdens de crisis 
dan ook substantieel toegenomen, in alle 
branches. Een deel van deze sprong in het 
online koopgedrag is naar verwachting 
blijvend*.	Dit	heeft	flinke	gevolgen	voor	
fysieke winkelbestedingen. De prognoses 
voor de mate van krimp van winkelaanbod en 
de daaruitvolgende stijging van de leegstand 
zijn niet mals. De versnelde sprong online 
heeft	ook	effect	op	andere	publieksfuncties,	
denk	aan	de	sluiting	van	bankfilialen,	reisbu-
reaus, etc. 

•	 Online is structureel onderdeel van het 
aankoopgedrag. De technologie om online 
aankopen te faciliteren wordt snel beter 
(robotisering, augmented reality, slimme 
deurbel, etc.). 

* Nielsen (2020), Dutch online shopping habits are here 
to stay, Colliers (2020), Babyboomers slaan gat in de 
winkelstraat, Q&A (2020), Impactanalyse - Retail 
Postcorona. ING (2021), sectorvooruitzicht detailhan-
del 2021.

Fysiek
•	 In de periodes van horeca-sluiting en reisbe-

perkingen werd meer uitgegeven aan dage-
lijkse boodschappen (meer thuis eten en meer 
uitvoerig thuis eten). Daarnaast gebeurden 
deze aankopen meer in de nabije woonomge-
ving (thuiswerken, zo min mogelijk reizen).

•	 Niet-noodzakelijk/recreatief winkelbezoek viel 
terug of zelfs weg (tweede lockdown), waar-
door vooral de modewinkels groot omzetverlies 
leden. Juist in de hoofdwinkelstraten van grote 
steden zijn de bezoekersaantallen dan ook 
gekel  derd. Een deel van de ondernemingen 
blijft alleen door overheidssteun nog overeind.

•	 Veel winkelondernemers die voorheen online 
verkoop links lieten liggen zijn ‘gedwongen’ 
online gegaan. Ondernemingen die al zowel 
fysiek én online sterk waren gepositioneerd, 
hebben beperkter verlies geleden. Multi-
channel (aanbieden via online en fysieke 
aankoopkanalen) is nu echt de standaard. 

Koopbereidheid toekomst
•	 Nu winkels en horeca weer open zijn, neemt de 

omzet daar ook weer toe. De omzetten liggen 
echter nog niet op het niveau van voor corona. 

•	 Naast	de	directe	effecten	van	de	corona-maat-
regelen op koopgedrag veroorzaakt de crisis 
ook macro-economische ontwikkelingen, die 
negatief doorwerken in het consumentenver-
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trouwen, de koopbereidheid, werkloosheid, etc.* 
Er moet rekening worden gehouden met een 
terughoudende koopbereidheid en dus doelge-
richter koopgedrag. 

•	 Naar verwachting leidt de krimp tot waardedaling 
van winkelvastgoed**. 

Horeca
•	 Door de lange gedwongen sluiting lijkt de schade 

in de horecasector op de korte termijn veruit het 
grootst van alle sectoren. Door de overheids-
steun is de precieze omvang nog onduidelijk. Het 
thuisbezorgen neemt ook hier een vlucht.

•	 Of het fysieke horeca-aanbod weer snel zal 
herstellen is nog de vraag. De behoefte aan 
fysiek horecabezoek bij de consument (op terras 
zitten, uitgaan) zal in zekere mate weer terugko-
men. Horecabestedingen zijn echter wel sterk 
conjunctuurgevoelig.

•	 In de winkelmarkt zijn banken al erg huiverig met 
(her)financiering,	ook	omdat	die	markt	al	onder	
druk stond (verdienmodel pre-corona). In de 
horeca was de situatie voor de crisis minder 
dramatisch (landelijk enig overaanbod). Bedrijven 
die voor de crisis gezond waren, kunnen mogelijk 
het vertrouwen krijgen om weer op te bouwen. 

* CBS (2020), Grootste daling consumentenvertrouwen.
** Vastgoedmarkt (2020), Corona richt bloedbad aan op 

beleggingsmarkt winkelvastgoed. & Vastgoedmarkt 
(2020), Nederlands winkelvastgoed zal nooit helemaal 
herstellen van corona.

Omzet-effect tweede lockdown naar branche      Bron: ING, 2021 

Explosieve groei online bestedingen in alle branches tijdens eerste golf   Bron: Gfk, 2020 
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2.2 Boodschappenfunctie

Zoals aangegeven is de boodschappenfunctie 
voor een dorpscentrum van groot belang. De 
trekkracht van een sterke boodschappenfunctie 
biedt perspectief voor andere voorzieningen. Het 
online aandeel in deze sector was nog beperkt, 
maar nam reeds snel toe. Tijdens de coronamaat-
regelen is het marktaandeel snel gegroeid (thuis-
bezorgen i.p.v. naar de supermarkt) en hebben 
marktpartijen	hun	capaciteit	flink	uitgebreid.	Het	
thuisbezorgen van verse voedingsmiddelen blijft 
echter	een	lastige	logistieke	en	financiële	uitda-
ging. De invloed van online op de fysieke dage-
lijkse winkelstructuur is daarmee de komende tijd 
nog te overzien (zie ook bijlage A).

Schaalvergroting supermarkten

In de dagelijkse sector is sprake van groei van het 
winkelvloeroppervlak. Dit wordt vooral veroor-
zaakt door de supermarkten De hevige concur-
rentie onder supermarkten wordt voornamelijk 
uitgevochten door schaalvergroting van winkels. 
Supermarkten willen met de mooiste winkel op de 
beste locatie de sterkste positie innemen in de 
lokale markt. Meer en grotere supermarkten 
betekent wel meer benodigd draagvlak per 
winkel. 
•	 Dat betekent anno 2020 dat supermarkten al 

snel een winkel van 1.200 m² wvo of groter 

Landelijke ontwikkeling omvang supermarkten

willen. De groei in écht grote supermarkten (> 
2.000 m² wvo), zoals de Jumbo Foodmarkt, is 
beperkt. 

•	 Supermarkten in kleinere dorpen zijn lastig te 
exploiteren en vallen regelmatig weg. 
Ondanks deze trend zijn er ook voorbeelden 
van kleine(re), moderne dorpssupers in 
dorpen van circa 2.500 inwoners, zoals Riel, 
die goed functioneren (bijv. Asperen, 
Midwoud, Lexmond). 

•	 In echt grote (en in bewonersaantallen groei-
ende) binnensteden ontstaan weer nieuwe, 
kleine city-concepten (‘mandjeswinkels’).

Concurrentie markt voor levensmiddelen in NL

Supermarkten nemen een steeds groter ‘markt-
aandeel levensmiddelen’ voor hun rekening, 
waaronder zelfs thuisbezorging van warme 
maaltijden en consumptie ter plaatse (bijv. La 
Place bij Jumbo). Mede door de activiteiten van 
supermarktpartijen ontstaat er een gespannen 
markt voor levensmiddelen (o.a. supermarkten, 
bakkers, slagers, thuisbezorgd, Chinese restau-
rants, snackbars, Deliveroo, Picnic, etc.); de 
groei van de één gaat al snel ten koste van de 
ander. Tijdens corona is de traditionele horeca 
de verliezer, waardoor onder andere super-
marktpartijen, verszaken, maaltijdboxen en 
thuisbezorghoreca terrein winnen.
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Potentiële trekkersfunctie supermarkten

Supermarkten zijn voor dorpscentra veruit de 
belangrijkste trekker, en worden, mede door het 
wegvallen van andere functies, steeds belangrijker 
voor het functioneren van het dorpscentrum als 
geheel. Supermarkten trekken duizenden bezoe-
kers per week, meer dan elke andere centrumfunc-
tie (al gauw tussen de 8.000 en 12.000 bezoekers 
per week). De andere voorzieningen in een cen-
trum	kunnen	profiteren	van	de	grote	bezoekersaan-
tallen van supermarkten, mits de supermarkt goed 
is gelegen. De onderlinge afstand en zichtrelatie 
zijn daarbij bepalende factoren. Uit door DTNP 
uitgevoerd onderzoek onder circa 3.000 respon-

denten in 20 dorps- en wijkcentra in Nederland 
blijkt dat circa 44% van de consumenten het 
super marktbezoek combineert met een of meer 
andere winkels in hetzelfde winkelgebied. Dit 
geldt zowel voor service- als voor discountsuper-
markten. 

Het onderzoek toont aan dat het aandeel super-
marktbezoekers dat ook andere winkels bezoekt, 
toeneemt naarmate meer winkels dicht bij de 
supermarkt liggen. Daarnaast blijkt dat het 
combinatie bezoek toeneemt naarmate er meer 
winkels in het zicht van de ingang van de super-
markt liggen.

Afstand tot eerste 5 winkels
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2.3 Betekenis trends Goirle

In Goirle-Centrum heeft, mede als gevolg van 
de groei van online, een afname plaatsgevon-
den van het aantal winkels (2010 tot begin 2020 
met bijna een kwart). De grootste afname is 
terug te zien in de niet-dagelijkse winkels, waar 
Goirle-Centrum zich juist op onderscheidt 
binnen de gemeentelijke winkelstructuur.  

De leegstand in het centrum van Goirle is 
tussen 2010 en 2015 toegenomen. Vanaf 2015 
is zowel het winkelaanbod als de leegstand 
afgenomen. Dit komt deels door samenvoegin-
gen en deels door transformatie van voormalige 
winkelpanden naar wonen. Het horeca-aanbod 
is recent niet gegroeid, in tegenstelling tot 
landelijke trends.

Toekomstige mogelijkheden beperkt

Inwoners van Goirle zijn logischerwijs op veel 
manieren deels georiënteerd op grote buur 
Tilburg (werk, voorzieningen, sociaal leven, 
etc.). De ligging nabij Tilburg is van grote 
invloed op het potentiële functioneren van het 
winkelaanbod in Goirle, zowel in de dagelijkse 
als in de niet-dagelijkse sector. 
•	 Moderne boodschappenlocaties in Tilburg, 

zoals de Jumbo Foodmarkt en de Aabe-

Aanbodsontwikkeling Goirle-Centrum in aantal verkooppunten naar type

Binnenstad Tilburg verstevigt positie Jumbo Foodmarkt in Tilburg
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fabriek, ontvangen ook boodschappenbeste-
dingen van inwoners uit Goirle. 

•	 De	binnenstad	van	Tilburg	is	flink	in	ontwikke-
ling (o.a. Primark, Emmapassage). Ondanks 
de	effecten	van	de	coronacrisis	zal	de	bin-
nenstad van Tilburg haar functie als grootste 
en meest diverse centrumgebied in de regio 
houden. 

Het uitgebreide en moderne aanbod in de directe 
omgeving en de snel groeiende oriëntatie op 
online bestedingen door corona zijn belangrijke 
kaders voor de mogelijkheden van winkelaanbod 
in Goirle. Andersom is de ‘dorpse’ en ‘landelijke’ 
kwaliteit van Goirle en Riel weer onderscheidend 
voor inwoners van Tilburg.

Inwoners naar wijk en supermarktaanbod geschaald naar omvang (wvo) in Goirle en omgeving



3 Hoofdstuktitel3 Ambitie en visie
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3.1 Ambities winkelstructuur

Omgevingsvisie gemeente Goirle

Goirle heeft eind 2021 haar omgevingsvisie 
vastgesteld. In de omgevingsvisie geeft de 
gemeente aan waar haar prioriteiten liggen. Die 
visie	is	daarmee	relevant	voor	elk	specifiek	
ruimtelijk beleidskader binnen de gemeente, 
zoals het detailhandelsbeleid. Het proces van het 
opstellen van de omgevingsvisie heeft parallel 
gelopen aan het opstellen van deze detailhan-
delsstructuurvisie. De concept-detailhandels-
structuurvisie heeft input gevormd voor de 
omgevingsvisie en vice versa. Gemeente Goirle 
werkt in de omgevingsvisie vanuit drie centrale 
waarden: ‘Doenerig dorp’, ‘Prachtlandschap van 
de Toekomst’ en ‘Goed Toeven’. Belangrijke 
ambities zijn:
•	 Een woonomgeving met voldoende en goed 

toegankelijke voorzieningen en een sterke 
sociale samenhang onder inwoners.

•	 Ruimte bieden voor ondernemersinitiatieven, 
zolang die passen bij de andere kernwaar-
den.

•	 De gemeente zoekt naar goede locaties voor 
woningbouw voor alle doelgroepen (starters, 
zorgbehoevenden, etc.) door middel van 
verdichting (binnen bestaand stedelijk 
gebied). De nabijheid tot voorzieningen is 
daar een factor in.

•	 De gemeente wil een levendig centrum en 
florerende	detailhandel.	Clustering	van	
voorzieningen en in Goirle een compact, 
levendig centrum waar de boodschappen- en 
winkelfunctie de functionele drager blijft, maar 
waar ook nadruk ligt op een aantrekkelijke 
verblijfs- en ontmoetingsfunctie met cultuur, 
evenementen en horeca. In Riel wordt ingezet 
op het behoud van het huidige voorzieningen-
niveau, wat op lange termijn meegroeit met 
eventuele woningbouwontwikkelingen.

•	 Bezoekgemak	met	de	auto	en	fiets	is	een	
belangrijke voorwaarde voor het centrum. De 
gemeente wil dit faciliteren en legt hierbij de 
prioriteit bij duurzame en schone mobiliteit, 
zowel	voor	auto,	fiets,	openbaar	vervoer	als	
te voet. Daarnaast wordt ingezet op goede 
toegankelijkheid van de voorzieningen. 

Ambitie detailhandelsstructuurvisie

De overkoepelende ambitie van deze detailhan-
delsstructuurvisie is een toekomstbestendige win-
kelstructuur voor de gemeente Goirle, die voor 
consumenten zo aantrekkelijk en uitgebreid 
mogelijk is en voor ondernemers en eigenaren 
voldoende kansen biedt voor investeringen en 
een goed functioneren. Concreet vraagt dat om 
een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau voor 
de eigen inwoners, maar ook om voorzieningen 
bij mensen in de buurt.

Ambitie 1. Aantrekkelijk en uitgebreid aanbod

Voor een zo groot en divers mogelijk aanbod aan 
winkels en recreatieve voorzieningen (o.a. 
horeca) voor de inwoners van de gemeente is 
Goirle-Centrum essentieel. De concentratie van 
functies en bezoekersstromen zorgt dat er ook in 
de toekomst kansen zijn voor een diverse en 
aantrekkelijke mix van voorzieningen in de 
gemeente, en voor een centrale plek waar het 
sociale leven samenkomt. Hier kan ruimte 
worden geboden voor innovatie (doenerig dorp). 

Ambitie 2. Voorzieningen in de buurt

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat er 
dagelijkse winkels (primaire levensbehoeften) zijn 
in de directe woonomgeving. Het behouden van 
een supermarkt in Riel is daarvoor bijvoorbeeld 
een belangrijke ambitie, zo blijft het dorp ook 
voor de minder mobiele inwoners leefbaar. Het 
Van Hogendorpplein vervult voor inwoners in het 
westen van Goirle de functie van nabije dage-
lijkse aankooplocatie, aanvullend aan het uitge-
breidere hoofdcentrum.

Ambitie 3. Tegengaan structurele leegstand

De	effecten	van	de	coronacrisis	gaan	nog	volgen	
(uitstel door overheidssteun, verdere groei 
online). Naar verwachting neemt de leegstand in 
de nabije toekomst toe, voornamelijk in het 
hoofdcentrum van Goirle (o.a. kwetsbaar mo-
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disch aanbod, horeca, etc.). Om structurele 
leegstand te voorkomen is een tweesporenbeleid 
noodzakelijk: 
•	 concentratie van publieke voorzieningen in 

een afgebakend centrum (daar perspectief 
houden voor invulling);

•	 transformatie van voormalige winkelpanden 
naar andere functies, waaronder wonen, 
mogelijk maken. Hier liggen kansen in de 
ambitie om aantrekkelijke woonmilieus voor 
specifieke	doelgroepen	toe	te	voegen.

Bereikbaarheid en de winkelstructuur

Gemeente Goirle werkt aan een nieuw mobili-
teitsplan. Vanuit de gewenste functie en positie 
van de winkelgebieden in de gemeente zijn een 
goede en veilige bereikbaarheid, zowel voor de 
auto,	te	fiets	als	te	voet,	en	parkeren	belangrijke	
thema’s. Het zijn vanuit de winkelfunctie namelijk 
allemaal ‘gemakscentra’, gericht op relatief kort 
en frequent bezoek. Bezoekgemak is daar een 
centrale randvoorwaarde voor. Ook vanuit de 
omgevingsvisie is de bereikbaarheid, vindbaar-
heid en toegankelijk van de voorzieningen een 
belangrijk streefdoel.

Niet-dagelijks winkelaanbod Goirle-Centrum

Primaire boodschappen in de nabije woonomgeving

3.2 Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten gelden voor de 
winkelmarkt in gemeente Goirle:
•	 In de dagelijkse sector is het behouden van 

het huidige volwaardige winkelaanbod in de 
gemeente een ambitie (zie bijlage A). 

•	 Geen van de individuele supermarkten zijn 
momenteel ‘te klein’ voor moderne maatsta-
ven (zie 2.2; gemiddelde omvang supermark-
ten Goirle 1.200 m2 wvo, grootste 1.400 m2 
wvo, kleinste 1.100 m2 wvo). De supermark-
ten in de gemeente zijn echter geen echt 
‘grote’ supermarkten. 

•	 Binnen de winkelsector zal het niet-dagelijkse 
winkelaanbod in het centrum (o.a. modische 
sector) naar verwachting de grootste klappen 
krijgen, zowel door de tijdelijke coronamaat-
regelen, als door de gevolgen van de structu-
rele groei van online bestedingen. 

•	 Ook andere sectoren die bovenmatig in het 
centrum zijn gevestigd zijn gevoelig voor de 
gevolgen van de coronacrisis (o.a. horeca, 
baliefuncties). Een toename van leegstaande 
panden in het hoofdcentrum is aannemelijk.

•	 Bevolkingsgroei is een positieve context voor 
winkelgebieden. De lokale bevolkingsgroei is 
echter niet van dusdanige omvang dat dit 
grote invloed zal hebben op de mogelijkhe-
den voor winkels in Goirle.
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Visie detailhandelsstructuur gemeente Goirle3.3 Visie winkelstructuur

Er breekt een onzekere periode aan voor de 
winkelmarkt. Om de ambities voor de winkel-
structuur te realiseren is het belangrijk dat er in 
het centrum investeringsperspectief is en blijft 
voor ondernemers en eigenaren. Heldere 
beleidskeuzes dragen daar aan bij. 

DTNP adviseert winkelontwikkelingen te con-
centreren in Goirle-Centrum. Daarnaast wordt 
alleen ingezet op enige spreiding van bood-
schappenaanbod, om voor alle inwoners de 
ambitie voor een nabije primaire boodschap-
penfunctie te verzekeren. Daarmee zet de 
gemeente Goirle in op de volgende winkelstruc-
tuur:
•	 Goirle-Centrum is het gemeenteverzorgen-

de hoofdcentrum. Hier bevindt zich het 
meest diverse en ruime aanbod aan com-
merciële (detailhandel, horeca en diensten) 
en maatschappelijke publieksfuncties. Ook 
is het centrum dé ontmoetingsplek van de 
gemeente.

•	 Het dorpscentrum van Riel aan de Dorp-
straat heeft vooral een lokale functie, met 
de supermarkt als belangrijkste voorziening.

•	 Buurtcentrum Van Hogendorpplein functio-
neert als boodschappencentrum voor de 
inwoners in het westen van Goirle.
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In principe zijn nieuwe detailhandelsontwikkelin-
gen buiten de drie bovenstaande centra niet 
gewenst, met uitzondering van grootschalige 
detailhandel in volumineuze artikelen op Tijvoort 
en van enige ondergeschikte detailhandel bij 
productiebedrijven (‘Doenerig dorp’), zoals 
boerderijwinkels.

3.4 Functie en positie centra

Goirle-Centrum

Gezien de marktsituatie betekenen de ambities 
uit	§3.1	een	flinke	opgave	voor	Goirle-Centrum:
•	 een zo gevarieerd mogelijk aanbod blijven 

bieden (o.a. niet-dagelijkse winkels);
•	 de sociale spilfunctie vervullen (o.a. horeca);
•	 een antwoord vinden voor de aannemelijke 

toename van leegstand, zodat dit geen 
structureel probleem wordt dat de aantrek-
kingskracht van het centrum negatief beïn-
vloedt.

Een sterke boodschappenfunctie is voor een 
dorpscentrum een belangrijke basis om relevant 
te blijven en perspectief te blijven bieden voor 
aanvullende functies. In hoofdstuk 4 wordt de 
gewenste functioneel-ruimtelijke ontwikkeling van 
Goirle-Centrum verder behandeld.

Van Hogendorpplein

Het Van Hogendorpplein vervult in de toekom-
stig gewenste winkelstructuur de functie van 
buurtwinkelcentrum met de focus op de basis-
boodschappenfunctie. Hiermee hebben inwo-
ners van het westen van Goirle (o.a. De Hellen) 
ook binnen loopafstand een dagelijkse aan-
kooplocatie. 

Het Van Hogendorpplein beschikt nu over twee 
volwaardige en aanvullende supermarkten. Om 
haar functie als buurtcentrum goed te kunnen 
vervullen is verdere uitbreiding niet nodig. Voor 
het functioneren als aantrekkelijk buurtcentrum 
is het vooral van belang dat het moderne (circa 
10 jaar geleden opgeleverde) woon-/winkelcom-
plex Koningsschild met supermarkt en enkele 
aanvullende functies gevuld blijft en dat het 
bezoekgemak op het plein goed op orde is.

Vanuit de ambities voor de winkelstructuur, de 
woonvisie én de ruimtelijke kwaliteit van het Van 
Hogendorpplein kan op termijn de enigszins 
verouderde publieksplint aan de noord-westkant 
van het plein herontwikkeld worden naar een 
niet-winkelfunctie.

Riel

De inwoners van Riel hebben iets bijzonders en 
unieks: De Boerenschuur. Door deze combina-
tie van een supermarkt met een aanvullende 
aanbod aan (boven)lokale (winkel)voorzienin-
gen genieten de inwoners van Riel momenteel 
een hoog voorzieningenniveau. Deze situatie 
kan in principe in de huidige vorm voortbestaan, 
want er wordt ingezet op het behoud van het 
voorzieningenniveau in Riel. De mogelijkheid tot 
ontmoeten in het centrum van Riel – gebied 
rond de kerk en het Dorpsplein – is hierbij van 
grote waarde. Retail en horeca kan bijdragen 
aan de levendigheid aan het lint.

Mocht het op den duur niet meer haalbaar 
blijken om de Boerenschuur voort te zetten, dan 
is er één duidelijke prioriteit: het behoud van 
een supermarktvoorziening voor Riel, passend 
bij het draagvlak (max. omvang huidige super-
markt). 



5 Hoofdstuktitel4 Functioneel-ruimtelijke ontwikkeling centrum Goirle 
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4.1 Opgave en ambitie

Het winkelaanbod in Goirle-Centrum is het 
afgelopen decennium afgenomen. Op korte 
termijn is het afwachten of en in welke mate er, 
wanneer de overheidsondersteuning wegvalt, 
een ‘faillisementsgolf’ door het land zal gaan. In 
Goirle-Centrum zijn binnen de gemeentelijke 
voorzieningenstructuur de meer kwetsbare 
functies gevestigd: o.a. niet-dagelijkse winkelke-
tens, horeca- en baliefuncties. Op de lange 
termijn is de versnelde groei van online winkelbe-
stedingen een constante bedreiging voor de 
diversiteit van het winkelaanbod in Goirle-
Centrum. 

Ambitie 1 voor de gemeentelijke winkelstructuur, 
een zo gevarieerd mogelijk aanbod blijven bieden 
(o.a. niet-dagelijkse winkels) is dus geen kleine 
opgave. Om een zo goed mogelijk vestigingskli-
maat te behouden voor deze ‘kwetsbare’ functies 
is het belangrijk de kansrijke functies goed in te 
zetten. De concentratie van publieke voorzienin-
gen in het hoofdcentrum en een goede bereik-
baarheid van deze voorzieningen zijn daarvoor 
belangrijke randvoorwaarden.

De ambitie is om de volgende bezoekmotieven 
en bijbehorende functies in Goirle-Centrum zo 

goed mogelijk in te passen in een aantrekkelijke 
functioneel-ruimtelijke structuur:
1. De boodschappenfunctie. De boodschappen-

functie is veruit de meest perspectiefrijke 
functie voor het dorpscentrum van Goirle. 
Supermarkten zijn daarvoor de basis, en 
essentieel voor het functioneren van het 
centrum door hun sterke en constante pu-
blieksaantrekkende werking. Het huidige 
supermarktaanbod in het centrum voldoet aan 
de minimumomvang voor een moderne super-
markt, maar is niet van een significant grotere 
orde dan de andere, lokaalverzorgende, centra 
in de winkelstructuur. Vanuit deze kwalitatieve 
overwegingen is een versterking van het 
bestaande supermarktaanbod te overwegen. 
Ook andere winkels kunnen onder het basis 
‘boodschappenaanbod’ worden geschaard, 
zoals de verswinkels, drogist en bloemist.

2. Overige lokale benodigdheden. Een kansrijk 
dorpscentrum voorziet zoveel mogelijk in alle 
lokale benodigdheden. Zo is er een zo groot 
mogelijke oriëntatie op het centrum. In het 
winkelaanbod betekent dat een zo groot moge-
lijk aanvullend niet-dagelijks aanbod, met 
winkels in huishoudelijke artikelen, modewin-
kels	en	speciaalzaken,	zoals	fietsen,	boeken	of	
elektronica. Breder gaat het om alle andere 
typen publieksfuncties die de inwoners van 
Goirle zullen willen bezoeken, zoals biblio-

theek, kapper, makelaar, zorgfuncties, muziek-
school, sportfaciliteiten, etc. 

Het sociale dorpshart. ‘Kopen’ krijgt mensen 
steeds minder van de bank, maar de behoefte 
aan waardevolle fysieke ervaringen neemt toe. 
Dit was reeds duidelijk voor de coronacrisis 
(toename horecabezoek) en die behoefte is nu 
voor iedereen zichtbaar door het contrast met 
de sociale isolatie. De functie van het dorps-
centrum als plek waar bewoners elkaar ont-
moeten is dan ook niet alleen een ‘bonus’ op 
het aankoopmotief; het is een bezoekmotief op 
zichzelf. Voor dit type centrumbezoek nemen 
bewoners graag de tijd en een hoge verblijfs-
kwaliteit staat hiervoor dan ook voorop. Meer 
op de vrijetijd gerichte functies, zoals horeca en 
cultuur, zijn essentieel voor dit bezoekmotief. 
Wanneer dit voor inwoners goed is geregeld, is 
dat ook gelijk aantrekkelijk voor recreanten.

Een centrum waar deze functies in een aantrekke-
lijke en logische setting zijn gevestigd nodigt 
inwoners uit om het centrum frequent te gebruiken. 
Door ergens vaak te zijn kan je vaker worden 
verleid om aanvullende aankopen te doen en/of te 
verblijven en is het centrum ‘top of mind’ voor je 
behoeften. Een levendig en aantrekkelijk Goirle-
Centrum is niet vanzelfsprekend. De keuzes in dit 
hoofdstuk zetten in op het mogelijk maken van 
toekomstig wenselijke investeringen. 
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Publiekstrekkers

De grootste publiekstrekkers in dorpscentra zijn 
de supermarkten. Ook winkels als drogisten of 
een Hema trekken grote aantallen bezoekers per 
week. Deze winkels bepalen in grote mate de 
‘bezoekkersstromen’ door een centrum. De 
grotere publiekstrekkers zitten in het centrum van 
Goirle allemaal in De Hovel. In potentie is ook de 
bibliotheek een publiekstrekker, deze is gevestigd 
in cultureel centrum Jan van Besouw, tegenover 
De Hovel aan het Kloosterplein. De grootste 
bezoekersstromen zijn dus in het zuiden van het 
centrum te vinden.

Aanbodprofielen

Het winkelaanbod is de belangrijkste publieks-
functie in Goirle-Centrum, goed voor circa 70% 
van het totale vloeroppervlak aan publieksfunc-
ties. De Hovel is binnen het centrumgebied het 
meest ‘monofunctionele’ winkelgebied, hier vullen 
winkels ruim 90% van het oppervlak. De Tilburg-
se weg is een veel gemengder centrummilieu, 
hier is het winkelaanbod ‘slechts’ goed voor circa 
60% van het publieke aanbod.

Winkelaanbod
Ongeveer 2/3 van het winkelaanbod in het totale 
centrum (in m2 wvo) is gevuld door landelijke 
ketens. De verhouding tussen de deelgebieden is 
verschillend, zo is De Hovel voor 75% gevuld met 
ketens (o.a. supermarkten) en heeft de Tilburg-

4.2 Huidige functioneel-ruimtelijke 
structuur

In deze paragraaf wordt ingezoomd op de functio-
neel-ruimtelijke structuur van het centrum: hoe ligt 
het erbij? Welke kansen of uitdagingen geeft dat 
mee voor de visie?

Geen samenhangend centrumgebied

Het centrum van Goirle bestaat uit het planmatig 
ontwikkelde De Hovel en de historische centrum-
straat, de Tilburgseweg. In beide gebieden is zowel 
dagelijks als niet-dagelijks winkelaanbod aanwezig. 
Deze gebieden worden nu echter niet ervaren als 
één samenhangend centrumgebied. 

Dit gebrek aan samenhang komt niet alleen door-
dat de uitstraling totaal anders is, maar ook doordat 
de ruimtelijke verbinding ontbreekt. Zichtlijnen 
tussen het winkelaanbod binnen in De Hovel en het 
winkelaanbod aan de Tilburgseweg zijn er niet. 
Daarnaast wordt de bezoeker ook niet uitgenodigd 
het gebied als geheel te bezoeken, met als belang-
rijke barrière het grote, nog te ontwikkelen gebied 
op de Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg (‘de Tuin’). 
Het ontbreken van een ‘publiek smoel’ op dit punt 
zorgt er vanaf beide kanten voor dat het centrum 
hier lijkt te stoppen. Hier ligt de uitdaging om het 
centrum ‘af te maken’. 

seweg juist voor het merendeel lokale speciaal-
zaken. Het modische winkelaanbod is met circa 
2.600 m2 wvo nog een kwart van het totale 
winkelaanbod in het centrum en bestaat voor een 
groot deel uit landelijke ketens. Daarmee is er 
weinig zekerheid in hoeverre deze partijen wel of 
niet blijvend aanwezig zullen zijn in Goirle. Het 
kwetsbare modeaanbod zit voor circa 2/3 deel in 
De Hovel.
•	 De Albert Heijn (circa 1.400 m2 wvo) ligt ‘op 

zichzelf’ aan de oostkant van De Hovel. De 
Jumbo-supermarkt ligt daar vlakbij aan de 
noord-as van De Hovel. Deze supermarkt is 
iets kleiner (circa 1.300 m2 wvo) en heeft 
eventueel opties om uit te breiden richting 
naast-, of achterliggende winkelunits.

•	 Goirle-Centrum kent een divers aanbod aan 
(kwalitatief sterke) verszaken, deze zitten 
voor een aanzienlijk deel aan de Tilburgse-
weg.

•	 Sinds het vertrek van Blokker is zijn er met 
Hema op De Hovel en Mimi Koken en Tafelen 
aan de Tilburgseweg nog maar twee winkels 
voor huishoudelijke artikelen in het centrum 
van Goirle. De Big Bazar en Action zijn elders 
in de gemeente gevestigd. 

Andere publieksfuncties
•	 Het horeca-aanbod in Goirle-Centrum zit met 

name in het zuiden van het centrum, met 
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Analysekaart Goirle centrumgrote horecazaken rond het Kloosterplein 
en meer op de winkelbezoeker gerichte 
horeca	(koffie/lunchroom)	aan	de	oostzijde	
van De Hovel bij de supermarkten.

•	 Ruim de helft van het dienstenaanbod 
(kappers,	zakelijke/financiële	dienstverle-
ning, etc.) zit aan de Tilburgseweg. In De 
Hovel zitten de diensten (met name kap-
pers) aan de buitenkanten.

•	 De huidige leegstand ligt verspreid over het 
centrum, wel is aan de Tilburgseweg reeds 
leegstaand winkelvastgoed getransformeerd 
naar wonen.

Routing

Naast de haperende overgang van de Tilburg-
se weg naar De Hovel zijn er andere sterke en 
zwakke punten in de centrumrouting.
•	 De Tilburgseweg is erg lang en de functies 

zijn over de straat verspreid, met niet-pu-
blieke functies ertussen. Bezoekersstromen 
worden hier niet gebundeld, waardoor er 
geen sprake is van optimale synergie. Dit 
gebied komt daardoor over als gebied voor 
doelgericht bezoek, wat voor sommige 
functies een prima vestigingsmilieu is.

•	 Het Kloosterplein aan de Tilburgseweg is de 
centrale plek in het centrum op het schakel-
punt met de ‘entree’ van De Hovel. Het plein 
nodigt echter (wanneer er geen markt is) 
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Historische kwaliteit rondom Kloosterplein

Zwakkere routing en beleving zuidelijke as De Hovel

niet uit om overheen te lopen. Dit komt niet 
per sé doordat de straat moet worden 
overgestoken, maar vooral doordat er aan 
de westkant geen bezoekdoel zichtbaar is.

In en om De Hovel zijn verschillende routes 
mogelijk. 
•	 De meeste bezoekersstromen zijn echter 

geconcentreerd rond de noordelijke as in 
De Hovel, waar de Jumbo aan ligt en de AH 
supermarkt direct op uitkijkt. Ook de drogis-
ten zijn hier gevestigd. Deze straat loopt van 
de Albert Heijn tot en met de horecagele-
genheden Flanders en Mozes aan het 
Kloosterplein. In dit compacte gebied zitten 
tussen het sterke boodschappenaanbod 
(bijv. ook bloemist, slager) meerdere mode-
winkels,	die	kunnen	profiteren	van	de	
dagelijkse passantenstroom. 

•	 De zuidelijk-as van De Hovel is met name 
ingevuld met niet-dagelijks winkelaanbod en 
heeft met de Hema één goede publiekstrek-
ker. Deze straat komt niet duidelijk ergens 
vandaan en komt niet duidelijk ergens op 
uit. Ondanks de aanwezigheid van de 
toegang van de parkeergarage heeft de 
straat daardoor een beperkte ‘doorloopfunc-
tie’. In de routing is het daardoor de wat 
minder drukke straat van De Hovel. Kijkend 

naar de toekomst is deze locatie daardoor 
kwetsbaar.

•	 Aan de Kalverstraat zit aan de ‘achterkant’ 
van De Hovel de ingang van de parkeerga-
rage, evenals een strip met enkele winkels. 
Deze hebben geen zichtrelatie met de 
hoofdstructuur van het centrum (straten De 
Hovel of Tilburgseweg).

Uitstraling

•	 De lokale (dorps)identiteit is vooral zichtbaar 
en voelbaar aan de Tilburgseweg, zowel in 
de uitstraling van individuele historische 
panden als door de lokale zelfstandige 
ondernemers. Aan de Tilburgseweg zijn al 
meerdere panden naar woningen getrans-
formeerd, met wisselend resultaat wat 
betreft de uitstraling. 

•	 Onderdeel van de historische identiteit aan 
de Tilburgseweg is het Kloosterplein. De 
aanwezigheid van het voormalige klooster, 
nu cultureel centrum Jan van Besouw is van 
grote meerwaarde voor de uitstraling van 
het centrum. Horecagelegenheden 
Flanders, Mozes en Renzo zitten op mooie 
locaties aan de Tilburgseweg, uitkijkend op 
het Kloosterplein. Het plein zelf voldoet als 
‘centraal plein’ niet helemaal aan de wensen 
voor verblijfskwaliteit, het plein is stenig en 
nodigt niet uit om te gebruiken, wanneer er 
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geen activiteit zoals de warenmarkt is. 
Pontificaal	in	het	midden	van	het	plein	staat	
het pand waarin voorheen de ABN Amro was 
gevestigd. Recent heeft dit lang leegstaande 
pand een invulling gekregen met een pizza- 
bezorg- en afhaalbedrijf en een cafetaria. 
Door de locatie is dit pand beeldbepalend, 
maar het pand sluit niet zo aan bij de histori-
sche kwaliteiten van de omliggende panden. 
Hoewel met de recente invulling van het pand 
een impuls is gegeven aan de zo gewenste 
ontwikkeling van horeca rondom het 
Kloosterplein, is het type horeca dat zich 
gevestigd heeft voor de levendigheid en 
verblijfskwaliteit van het Kloosterplein niet het 
meest ideaal.

•	 De Hovel heeft een moderne uitstraling als 
enigszins ‘standaard’, stenig, planmatig 
winkelcentrum. Het centrale ronde gebouw 
met de toegang tot de parkeergarage geeft 
hier iets van speelsheid aan. De noordelijke 
straat in De Hovel is breder dan de zuidelijke 
straat. Daardoor is er aan de zuidzijde  meer 
schaduw en zijn er minder zichtrelaties tussen 
winkelvoordeuren. De aanwezige grote 
bomen en de bocht aan de westkant maakt 
deze plek nauw en donker.

Lokale speciaalzaken langs Tilburgseweg

Transformatie naar wonen in voormalig pand Aldi

Bereikbaarheid

Het centrum ligt niet centraal in het dorp en de 
omliggende wegstructuur is niet grootschalig. 
Toch bieden wegen als Molenstraat, Bergstraat 
en de Tilburgseweg volwaardige toegangswe-
gen voor lokale bezoekers. Rekening houdend 
met de locatie in het historische hart van Goirle 
is	de	bereikbaarheid	met	de	auto	en	fiets	
passend geregeld, hoewel de combinatie auto 
en	fiets	in	de	beperkte	ruimte	in	het	historische	
lint van het centrumgebied een lastige blijft. Het 
blauwezoneparkeren is van belang om kort en 
frequent bezoek mogelijk te maken. De parkeer-
garage onder De Hovel en Plein 1803 voorzien 
in nabij parkeren voor de supermarkten. Aan de 
Tilburgseweg is (blauwezone-)langsparkeren 
beschikbaar voor doelgericht bezoek aan de 
versnipperde functies. Verspreid over het 
centrum is de afgelopen jaren geïnvesteerd in 
meer	fietsparkeervoorzieningen.

4.3 Ontwikkelvisie Goirle-
Centrum

De opgave voor Goirle-Centrum vraagt zowel 
om scherpe keuzes (zekerheid voor onderne-
mers,	waar	wel/geen	transformatie)	als	flexibili-
teit	(onzekerheid	mate	van	effecten	corona,	
kansen niet laten liggen). De keuzes in dit 
hoofdstuk zetten in op het mogelijk maken van 
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toekomstig wenselijke investeringen. Voor ieder 
relevant deelgebied in het centrum is daarom 
een	duidelijk	eigen	profiel	opgesteld.	De	verschil-
lende deelgebieden komen samen in de visie-
kaart voor Goirle-Centrum (pagina 30). 

Goirle-Centrum: gemakkelijk te bezoeken

Voor het hele centrum van Goirle geldt dat 
frequent, doelgericht bezoek voor de toekomst 
alleen maar belangrijker wordt. Bezoekgemak 
met	auto	en	fiets	is	dan	ook	een	harde	randvoor-
waarde voor de haalbaarheid van deze visie. De 
beschikbaarheid van voldoende blauwe-zone-
parkeercapaciteit voor bezoekers is essentieel 
om frequent, kort bezoek mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd wordt wenselijk woonprogramma in 
en om het centrum toegevoegd. Vanuit de 
detailhandelsvisie	wordt	opgeroepen	tot	flexibili-
teit van de parkeernormering voor de gewenste 
woonontwikkelingen in en om het centrumge-
bied. De keuzes over bereikbaarheid en parkeren 
worden verder uitgewerkt in het gemeentelijke 
mobiliteitsplan.

1. Noordelijke as De Hovel: hoofd-as centrum

De noordelijke as van De Hovel is het sterke, 
traditionele centrummilieu met een aaneengeslo-
ten publieksfront. Hier zorgt de constante trek-
kracht van het boodschappenaanbod voor 

Bij het opmaken van deze visie op het centrum 

is o.a. gekeken naar de opmerkingen die 

geplaatst zijn op de participatiewebsite. 

Hieronder een greep uit deze reacties:

“De sterkte van het centrum is 
de elkaar versterkende combi van de 
historische plekken en gebouwen, de 
historisch vormgegeven hoofdstraat en 
het moderne winkelcentrum De Hovel.”

“De Tilburgseweg is een te verspreid 
liggend winkelgebied, daar dus graag 
meer aandacht voor woningen”

“Wat betreft de invulling van 
de hoek Kalverstraat/Tilburgseweg 
ben ik wel voorstander van een 
commerciële plint. Je zou bijvoorbeeld 
als klantentrekker kunnen denken aan 
de Hema op die hoek”

“Actief zou je b.v. de ondernemingen 
in de plint van de Kalverstraat kunnen 
begeleiden om zich IN De Hovel te 
gaan vestigen. En in de Kalverstraat 
vestigingen in de diensten sfeer 
onderbrengen”

passantenstromen, week- en jaarrond. De 
supermarkten zijn daarin bepalend. Dit biedt 
goede kansen voor allerlei andere publieksfunc-
ties, die wat meer gericht zijn op impulsaanko-
pen, zoals het kwetsbare mode-aanbod. 
Belangrijk is dat het bezoekgemak blijft aanslui-
ten bij het frequente bezoekmotief van de 
trekkers in dit deelgebied (o.a. blauwe-zone-
parkeren).  
 
Om de trekkracht van de supermarkten te 
vergroten kan een beperkte (bijlage A) uitbrei-
ding worden overwogen, uitgaande van de 
huidige locaties (bijvoorbeeld bijvoegen achter-
liggend pand).

2. Kloosterplein: ontmoetingsplek 

De omgeving Kloosterplein, de pleinvormige 
ruimte vanaf de Molenstraat/St. Jansstraat tot 
de Kalverstraat, is in de toekomst dé ontmoe-
tingsplek voor de inwoners van Goirle en vormt 
het sociale hart van het centrum. Het gebied 
moet aantrekkelijk zijn, kwalitatief, royaal en 
groen ogen, en uitnodigen voor bezoek. Om als 
kloppend hart te kunnen functioneren, speelt 
naast detailhandel de horeca daarbij een steeds 
grotere rol. 
•	 Rondom het plein wordt maximaal ingezet 

op verblijfskwaliteit en levendigheid. 
Eventueel wordt ruimte geboden voor 
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Centrum afmaken met ontwikkeling ‘De Tuin’

Flexibiliteit mogelijk maken in zuidelijke as De Hovel

uitbreiding van terrassen van reeds aanwe-
zige horecazaken. 

•	 De wekelijkse markt heeft als piekmoment 
toegevoegde waarde voor de functie als 
ontmoetingsplek. Ook feestdagen, evene-
menten, etc. worden zoveel mogelijk hier 
gevierd.

•	 Het voormalige pand van de ABN Amro past 
niet bij de gewenste uitstraling, ook is 
vanwege de bezonning horeca met een 
terras hier niet direct logisch. Sloop van het 
pand is mogelijk wenselijk, maar is in het 
verleden	financieel	niet	haalbaar	gebleken.	
Een kwalitatief goede invulling , en investe-
ring in de uitstraling van het pand, is en blijft 
belangrijk. Kansen voor optimalisatie van de 
verblijfskwaliteit en levendigheid rondom het 
Kloosterplein moeten benut worden. In dat 
licht bezien kan een meer levendige invulling 
en uitstraling van het C.C. Jan van Besouw 
als westelijke wand van het plein positief zijn.

•	 Ten zuiden van het voormalige ABN-pand 
gaat de Tilburgseweg richting kerk en 
natuurgebied. Dit gebied heeft geen sterke 
relatie met de rest van het centrum. In dit 
gebied zijn geen nieuwe winkelontwikkelin-
gen gewenst. Wel geeft dit gebied met een 
aantal mooie panden en horecagelegenhe-
den een herkenbaar ‘smoel’ aan de entree 
van het centrum vanuit het zuiden, het maakt 

daarmee de verbinding voor bijvoorbeeld de 
recreant. In dit gebied worden horeca- initia-
tieven met maatwerk behandeld.

3. Tilburgseweg: gemengd profiel

De Tilburgseweg is een belangrijk onderdeel van 
wat Goirle Goirle maakt. De Tilburgseweg is dan 
ook blijvend onderdeel van het ‘centrumgebied’. 
Hier is het doel om doelgericht ‘stop & go’-bezoek 
te faciliteren. Daarvoor is een aaneengesloten 
publieksfront niet nodig. In vergelijking met 
andere locaties in het centrum past de woonfunc-
tie hier goed (eventueel in combinatie met kan-
toor/atelier) .
•	 Door zowel woon/werk- als commerciële 

vastgoedontwikkeling mogelijk te maken 
tussen de Kalverstraat en de Dorpsstraat 
verwordt de Tilburgseweg tot ‘ademgebied’ 
van het centrum. Afhankelijk van de markt-
vraag zal de transformatie van winkelvast-
goed wel of niet plaatsvinden. 

•	 Hierdoor is er investeringsperspectief en 
wordt leegstand en verloedering tegenge-
gaan. Voor de uitstraling van het centrum is 
het belangrijk kwaliteiteisen te stellen aan 
woontransformatie (beeldkwaliteit).

4. Zuidelijke as De Hovel: flexibel centrummilieu 

Ook in de toekomst is de zuidelijke as van De 
Hovel duidelijk deel van het ‘centrummilieu’. 
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Visiekaart Goirle-Centrum Gezien de positie in de routing is het, bij verdere 
krimp van het winkelaanbod in Goirle-Centrum, niet 
zeker dat hier zomaar weer winkels terugkomen, 
maar wonen is hier ook geen passende oplossing. 
Hier liggen op termijn kansen om de functiemix in 
het centrum te verbreden. Als dorpscentrum van de 
toekomst is het gewenst meer typen publieksfunc-
ties, zoals de Speel winkel, die nu reeds in De 
Hovel aanwezig is, in te passen. Ook voor andere 
publieke concepten die nu nog niet ‘standaard’ zijn 
in dorpscentra kunnen centrumlocaties interessant 
zijn	(bijvoorbeeld	flexwerkplekken	voor	thuiswer-
kers i.v.m. corona). Het is belangrijk actief te sturen 
op functieverbreding om relevant te blijven.
•	 Het pand waar Hema in zit (en voormalig 

Trekpleisterpand) heeft een oudere (mindere) 
uitstraling dan het overige vastgoed. Dit is ook 
de locatie waar nu bomen staan die bijdrage 
aan de ‘donkere’ beleving van dit gebied. Een 
herontwikkeling van deze locatie, waarbij meer 
lichtval én vergroening wordt gerealiseerd, is 
gewenst.

5. Kalverstraat: dienstenplint

De Kalverstraat is een belangrijke verkeers-as 
tussen het Oranjeplein en de Tilburgseweg. De 
noordzijde van de straat is een woonmilieu. Aan de 
zuidkant is een publieke plint ‘achter’ De Hovel. 
Deze plint heeft in vergelijking tot andere locaties in 
het centrum als winkellocatie weinig meerwaarde 
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voor het centrum als geheel. Hier zijn conform 
de oorspronkelijke opzet van De Hovel doelge-
richt bezochte diensten of werklocaties passend 
(zoals kapper, makelaar, kantoor, etc.). Ook kan 
deze ruimte indien gewenst worden aangespro-
ken om een vergroting van de supermarkt te 
realiseren.

6. Hoek Kalverstraat: sleutellocatie

Om de functie als verbindende schakel tussen 
Tilburgseweg, Kloosterplein en De Hovel te 
vervullen is op deze sleutellocatie een functie 
gewenst	met:	een	significante,	eigen	publieks-
aantrekkende werking, een aantrekkelijke uitstra-
ling en een relatie tot de bezoekmotieven fre-
quente benodigdheden en sociaal hart.

Nieuwe functies zijn in deze markt niet zomaar 
voorhanden. Een verhuisbeweging van bestaan-
de winkels of publiekaantrekkende voorzienin-
gen naar deze sleutellocatie zou in bovenstaan-
de kunnen voorzien.
•	 Het doel is nadrukkelijke niet om meer 

winkelruimte te creëren in Goirle-Centrum. 
Invulling met winkels wordt alleen overwo-
gen vanuit de ambitie om op deze plek 
meerwaarde te creëren: het afmaken van het 
centrum als één geheel. 

•	 De levendige, publieke plint is vooral ge-
wenst aan de westzijde van deze kavel, 

gericht op de Tilburgseweg. Voor de noord-
zijde van deze hoek (Kalverstraat) is een 
publieke plint niet per sé nodig. Zo is het 
voor de bezoeker helder dat dit een verbin-
ding is naar Kloosterplein/De Hovel.

•	 Bij inpassing van een horeca-element is dit 
wenselijk aan de zuidzijde (aansluitend op 
het	profiel	van	het	Klooster	plein,	in	de	zon	
en tegenover panden met een aantrekke-
lijke uitstraling) om zo de ‘horecaplein’ 
beleving aan het Kloosterplein te verster-
ken.

7. Transformatiegebieden (wonen & werken)

De bovenstaande zes publieke gebieden zijn 
samen het ‘centrumgebied’. Hierbuiten zijn in 
principe geen nieuwe ontwikkelingen (uitbrei-
ding, nieuwvestiging) van publieksfuncties 
wenselijk. Buiten het ‘centrumgebied’ wordt 
actief transformatie naar private woon- of 
werkfuncties mogelijk gemaakt. Dit sluit aan bij 
de woonambities uit de omgevingsvisie. In 
Goirle is er bijvoorbeeld een tekort aan betaal-
bare huur- en koopwoningen voor jongeren en 
starters*.  
 
Bestaande rechten worden gerespecteerd tenzij 
deze lang in onbruik zijn (bijv. langdurige 

* Woonvisie (2019).

leegstand). Een bestaande winkel buiten dit 
centrumgebied zou in theorie dus tot onbepaal-
de tijd kunnen blijven functioneren. 

Visiekaart

De verschillende deelgebieden met ieder hun 
eigen	profiel	komen	samen	op	deze	visiekaart	
(zie pagina 30). De noordelijke as van De Hovel 
en de Tilburgseweg vormen de basis voor de 
toekomstige centrumstructuur. Door de sleutel-
locatie te ontwikkelen komen deze samen in het 
sociale ontmoetingshart van Goirle, zijnde het 
(gebied rond het) Kloosterplein.
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5.1 Uitvoering

Met dit ruimtelijk detailhandelsbeleid geeft de 
gemeente duidelijkheid voor marktpartijen over 
waar investeringen wel en niet gewenst zijn.

Vertaling naar bestemmingsplan/omgevingsplan

Om succesvol ruimtelijk detailhandelsbeleid te 
kunnen voeren, is het van belang dat de visie 
wordt vertaald in bestemmings-/omgevingsplan-
nen. Dit gebeurt in principe bij de eerstvolgende 
herziening van een bestemmingsplan of bij het 
opstellen van het nieuwe omgevingsplan (na 
vaststelling van de omgevingswet). 

Het bestemmingsplan (omgevingsplan) is het 
meest krachtige instrument dat de gemeente tot 
haar beschikking heeft om ruimtelijk beleid te 
voeren. Hierin wordt door middel van bestemmin-
gen en voorschriften structureel bepaald waar wel 
en waar geen detailhandel is toegestaan. In het 
bestemmings- (of omgevings)plan kan de ge-
meente gebieden aanwijzen waar detailhandel 
mag plaatsvinden. Hoofdstuk 3 geeft daar hand-
vatten voor. Buiten deze gebieden wordt geen 
(uitbreiding van) detailhandel toegestaan. 

Voor het detailhandelsbeleid in de gemeente 
Goirle is, afgezien van de volumineuze detailhan-
del op Tijvoort en een uitzonderingsgeval in de 

periferie (bijv. tuincentrum), voor de verschillende 
winkelgebieden geen aanleiding om in de alge-
mene bestemming detailhandel nadere branche-
ring toe te passen. 

Vervallen detailhandelsmogelijkheden

DTNP adviseert om in te zetten op het verminde-
ren van de detailhandelsmogelijkheden buiten de 
wenselijke structuur, bijvoorbeeld wanneer er voor 
langere tijd geen gebruik van deze mogelijkheden 
wordt gemaakt (o.a. leegstand). Het saneren van 
deze ‘ongewenste plancapaciteit’ zorgt bovendien 
voor meer helderheid en zekerheid voor marktpar-

tijen, zodat deze op de juiste locaties investe-
ren. Omdat bestemmingplannen juridisch 
bindende documenten zijn, is het gewenst 
hiervoor een helder transformatiebeleid/-rege-
ling op te stellen.

Mag er dan nu opeens iets niet meer?

De hier opgestelde regels gelden (na vaststel-
ling) voor nieuwe winkelontwikkelingen, zover 
dat nog niet in het bestemmingsplan mag. 
Wanneer iets reeds mogelijk is in het bestaande 
bestemmingsplan, maar niet wenselijk vanuit 
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deze detailhandelsvisie is dat waarschijnlijk nog 
niet zomaar tegen te houden. Actieve actualisa-
tie van bestemmingsplannen/omgevingsplan-
nen en het opruimen van bestaande detailhan-
delsmogelijkheden buiten de wenselijke 
structuur is juist daarom belangrijk.

Monitoring, handhaving en herijking

Tijdens het proces van het opstellen van dit 
detailhandelsbeleid is duidelijk geworden dat 
niet iedereen het met elkaar eens is over de te 
varen koers. Dat is ook logisch in een lastige 
markt zoals de winkelmarkt, waar niet alles 
meer	zomaar	kan	zonder	negatieve	effecten	
elders. Het vertrouwen tussen verschillende 
partijen heeft afgelopen jaren soms ook schade 
opgelopen. Om daar recht aan te doen, en met 
de ambitie elkaar in de toekomst beter te gaan 
vinden, wordt opgeroepen tot een actieve 
uitvoering en monitoring van dit beleidskader 
door:
•	 gezamenlijke, minimaal jaarlijkse monitoring 

van de voortgang: onder andere het bespre-
ken van actuele ontwikkelingen, verslagleg-
ging van handhaving, etc.;

•	 na twee jaar monitoren te bepalen of 
herijking/aanpassing van deze visie ge-
wenst is.

5.2 Regels

Detailhandelsontwikkelingen in winkelgebieden

Detailhandelsontwikkelingen horen in de 
winkelgebieden Goirle-Centrum, Riel en Van 
Hogendorpplein. 

Van een ruimtelijke detailhandelsactiviteit is 
sprake indien er activiteiten (bijvoorbeeld 
bekijken, verzamelen, samenstellen of op-/
afhalen) plaatsvinden van een consument, 
gericht op het verkrijgen van goederen niet 
bedoeld voor consumptie ter plaatse, in een 
publiek toegankelijke ruimte (bijvoorbeeld een 
winkelruimte, showroom of afhaalpunt). 

De	ruimtelijke	effecten	daarvan	(bijv.	verkeers-
aantrekkende	werking,	effect	op	gewenste	
winkelstructuur) en verschijningsvorm (reclame, 
uitstraling, omvang ruimte) zijn relevant voor 
ruimtelijk beleid. De betaling ter plaatse (voor-
heen een belangrijk onderscheidend verschil 
tussen een ‘toonzaal’ en een ‘winkel’) is, met de 
toenemende mogelijkheden voor betaling op 
een andere (virtuele) locatie, niet meer relevant 
in het ruimtelijk beleid. 

De verdere beleidsregels in deze paragraaf 
gaan voornamelijk over enkele mogelijke 
uitzonderingen op ‘winkels in winkelgebieden’, 

maar ‘winkels in winkelgebieden’ is in alle geval-
len het vertrekpunt. Voorwaarde voor het 
hanteren van regels is dat door de gemeente 
gehandhaafd wordt op ongewenste situaties.

Uitzonderingslocatie Tijvoort

Vanwege de aard en omvang van de gevoerde 
artikelen is soms een grote uitstallingsruimte 
nodig. De benodigde grootschaligheid voor de 
uitstalling van volumineuze artikelen is vaak 
moeilijk inpasbaar in reguliere centrumgebie-
den. Vanuit die redenering kan vestiging buiten 
de reguliere winkelgebieden worden overwo-
gen. 

Onder andere winkels binnen de volgende bran-
ches hebben daar mee te maken: 
•	 detailhandel in volumineuze ‘woninginrich-

tingsartikelen’ zoals keukens, badkamers, 
sanitair, vloeren, zonwering, meubels en 
jacuzzi’s;

•	 bouwmarkten en andere allround doe-het-
zelfzaken;

•	 tuincentra;
•	 andere detailhandel in uitsluitend zeer 

volumineuze artikelen (> 1 m³) zoals speel-
toestellen;

•	 detailhandel in grove bouwmaterialen. 



35 van 402088.1019 Detailhandelsstructuurvisie gemeente Goirle 16-02-2022 

Tijvoort is in de gemeente Goirle de aangewe-
zen uitzonderingslocatie voor bovenstaande 
typen winkels, vanwege de grootschalige opzet.  
Tijvoort is echter allereerst een bedrijventerrein, 
geen winkelgebied. De verkeerssituatie op het 
bedrijventerrein is geoptimaliseerd voor vracht-
verkeer, niet voor consumentenverkeer. 
Veiligheid speelt dan ook altijd een rol in de 
afweging over vestiging van winkelaanbod op 
een bedrijventerrein. Ook andere argumenten 
die aansluiten bij de hoofdfunctie van het 
gebied, zoals de beschikbaarheid van bedrijfs-
ruimte, kunnen onderdeel zijn van de gemeen-
telijke afweging hier wel of geen winkelontwik-
keling mogelijk te maken.

De principes van Tijvoort als uitzonderingsloca-
tie voor grootschalige volumineuze detailhandel 
zijn grotendeels al in het bestemmingsplan 
Tijvoort opgenomen. DTNP adviseert daar een 
minimum omvang aan te koppelen. Uitzonde-
rings vestiging op Tijvoort moet voldoen aan de 
volgende criteria:
•	 een grote omvang (> 1.000 m² bruto vloer-

oppervlak ofwel > 750 m² wvo) ), tenzij het 
gaat om ter plaatse vervaardigde goederen 
(zie hierna).

•	 niet dan wel beperkt branchevreemd 
aanbod verkopen en dit aanbod moet 
passen bij het hoofdassortiment (dus 

bijvoorbeeld geen voedsel). Het nevenas-
sortimentsdeel neemt niet meer ruimte in 
beslag dan 20% van het winkelvloeropper-
vlak tot 150 m2 wvo. Bovendien mag één 
afzonderlijke hoofdbranche niet meer dan 
50 m² wvo bedragen. De reden hiervoor is 
dat een oppervlak van 150 m² wvo alsnog 
zelfstandige aantrekkingskracht uitoefent (in 
het centrum van Goirle is de gemiddelde 
winkelomvang 170 m² wvo) en dat is niet in 
lijn met de basisprincipes van het gemeen-
telijk detailhandelsbeleid. Ongebrei delde 
verkoop van branchevreemde artikelen op 
perifere locaties buiten de centra dient te 
worden voorkomen.

ABC-goederen
De zogenaamde ‘ABC’-goederen (auto’s, boten, 
caravans) zijn technisch gezien ‘volumineus’. 
De verkoop van motorvoertuigen valt echter in 
de praktijk samen met bedrijfsactiviteiten die 
een hogere milieucategorie vereisen dan 
mogelijk is in centrumgebieden. Deze activitei-
ten zijn dan ook reeds geconcentreerd op 
Tijvoort. Vanwege deze afwijkende, ruimtelijk 
relevante eigenschappen worden de ambities 
voor de ruimtelijke vestigingsmogelijkheden van 
ABC-bedrijven binnen de beleidskeuzes voor 
bedrijventerreinen behandeld, en niet binnen dit 
reguliere detailhandelsbeleid.

Doenerig: ondergeschikte nevenactiviteit

Van oudsher vindt detailhandel plaats als onder-
geschikte nevenactiviteit bij andere bedrijfsactivi-
teiten. De vraag die zich daarbij vaak voordoet is 
in hoeverre de detailhandelsactiviteit onderge-
schikt is en/of deze noodzakelijk en/of gebruike-
lijk is voor de hoofdactiviteit. Vanuit de ambities 
in de omgevingvisie, Doenerig dorp, is dat ook 
passend. 
•	 Bij een productiebedrijf wordt detailhandel 

als ondergeschikte nevenactiviteit toege-
staan (‘productiegebonden detailhandel’), 
zolang dit ondergeschikt is: ofwel, geen 
uitstraling als winkel (geen reclame voor 
verkoopactiviteiten, geen verkeersaantrek-
kende werking als winkel, etc.) en alleen 
verkoop van hetgeen bij het bedrijf is ver-
vaardigd (tafel bij meubelmaker, etc.).

Boerderijwinkels
Vanuit de ambities ‘Doenerig Dorp’ én 
‘Prachtlandschap van de Toekomst’ worden 
boerderijwinkels als een waardevolle aanvulling 
gezien	op	het	landelijke	en	duurzame	profiel	van	
de gemeente (korte keten, levendig platteland, 
leuk	voor	recreanten,	financiële	mogelijkheden	
voor boeren, etc.). Bij ‘ondergeschikte’ verkoop 
bij boerderijen wordt daarom wel een uitstraling 
als verkooppunt en enige verkeersaantrekkende 
werking toegestaan.
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Natuurlijk is het vanuit het belang van de winkel-
structuur het ideaalbeeld dat boeren ook in de 
centra hun waren komen verkopen. Daar zijn 
mooie voorbeelden van (o.a. Appeltje-Eitje in de 
Betuwe). Vanwege het belang van de dagelijkse 
winkelfunctie (voedingsmiddelen/boodschap-
pen) voor het toekomstig functioneren van de 
centrumgebieden is het toestaan van nieuwe 
grote verkooppunten van levensmiddelen buiten 
de centra (zoals landwinkels) niet gewenst. De 
gemiddelde levensmiddelenwinkel in de ge-
meente (excl. supermarkten) is bijvoorbeeld 
slechts 63 m² wvo. De gemeente heeft reeds 
enkele grotere boerderijwinkels. 

Daarom is het wenselijk dat bij boerderijen 
zonder detailhandelsbestemming de ‘onderge-
schiktheid’ wordt geborgd door een beperking 
van het type verkochte goederen en de omvang 
van de fysieke uitstallingsruimte:
•	 de detailhandel heeft een directe relatie met 

de aanwezige bedrijfsvoering. Het betreft de 
verkoop van door het bedrijf zelf geprodu-
ceerde of bewerkte producten. Uitbreiding 
van het toegestane assortiment met streek-
producten is mogelijk;

•	 het oppervlak aan detailhandelsruimte is 
een klein deel van de totale bedrijfsopper-
vlakte (maximaal 20%), met een absoluut 
maximum van 100 m² wvo.

Met dit laatste wordt ten opzichte van de huidige 
regeling, die uitgaat van 50 m², voor nieuwe 
initiatieven in het buitengebied iets meer ruimte 
geboden. Al bestaande boerderijwinkels kunnen 
in de huidige omvang worden voortgezet. Dit, 
met het oog op de transformatie die de agrari-
sche sector ook in de gemeente Goirle moet 
gaan doormaken. Voor een toekomstgerichte 
agrarische sector zijn andere verdienmodellen 
nodig. Ondergeschikte detailhandel hoort daar 
bij, maar mag niet ten koste gaan van winkelge-
bieden in de kernen. Met 100 m² wvo wordt de 
balans gezocht tussen deze twee doelen.
 
Trafficlocaties
In	het	geval	van	trafficlocaties	(bijvoorbeeld	een	
tankstation) kan enige ondergeschikte verkoop 
wenselijk worden geacht. Hier dient het assorti-
ment gericht te zijn op de behoeftes van de 
reiziger	(bijvoorbeeld	motorolie,	flesje	drinken	
en broodje voor onderweg).

Internetverkoop

Showrooms en zelfstandige afhaalpunten zijn 
detailhandel. Deze activiteiten zijn derhalve 
alleen toegestaan in de centra. Afhaalpunten 
van internetwinkels passen prima binnen de 
wenselijke winkelstructuur, die bovendien is 
ingericht voor consumen ten (verkeer). 

Bedrijfsruimte van inter net winkels zonder aan 
de winkelactiviteit gerelateerde ruimtelijke 
kenmerken zijn niet relevant voor het detailhan-
delsbeleid en moeten gewoon voldoen aan de 
bestemming	van	de	betreffende	locatie	(wonen,	
bedrijf, kantoor, agrarisch). Zo is een distributie-
centrum van een internetwinkel op een bedrij-
venterrein toegestaan, zolang hier geen consu-
ment ter plaatse komt.

Afwijkingsbevoegdheid

Gemeenten zijn bevoegd om gemotiveerd af te 
wijken van vastgesteld beleid in situaties die 
vanwege het uitzonderlijke karakter een bijzon-
dere beoordeling behoeven. Eventuele afwijkin-
gen	moeten	overtuigend	en	specifiek	gemoti-
veerd en onderbouwd worden om een 
juridische toetsing te kunnen doorstaan. 
Maatwerk is daarmee mogelijk, maar met 
dergelijke afwijkingen dient terughoudend 
omgegaan te worden. Een onzorgvuldige 
uitzondering op beleid creëert onzekerheid en 
mogelijk een juridisch precedent. Dit verzwakt 
de kracht van deze visie als beleidsinstrument 
en ondermijnt de investeringsbereidheid van 
marktpartijen



BijlagenBijlagen
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De bepalende elementen voor de uitkomst van een marktruimteberekening 
zijn de koopkrachtbinding en - toevloeiing. Door koopstromenonderzoek 
kunnen die factoren inzichtelijk worden gemaakt. Voor deze regio is echter 
alleen het Prestatieonderzoek Goirle - Regio Hart van Brabant uit 2018 
beschikbaar. Daarin is voor Goirle een koopkrachtbinding van 65% gemeten 
(35% van de bestedingen gaan dus naar elders). De daarvoor gebruikte 
betalingscijfers van de Rabobank stammen uit 2014. 

Wetende dat er sinds 2014 grote veranderingen zijn geweest in de lokale 
dagelijkse sector moeten deze cijfers kritisch worden bekeken. Onder 
andere Aabe-fabriek en Jumbo Foodmarkt zijn toegevoegd als sterke 
boodschappenlocaties buiten de gemeente. Een analyse van de toekom-
stige situatie (na de coronacrisis) op basis van brongegevens uit 2014 (6 jaar 
voor de coronacrisis) achten wij niet meer werkbaar. 

Voor de toekomstige situatie maakt DTNP daarom een analyse op basis van 
benchmarking met vergelijkbare gemeente in actuele koopstromenonder-
zoeken (o.a. Limburg 2019, Oost-Nederland 2019), onze eigen analyse van 
de lokale winkelstructuur en een doorwerking van de impact van de corona-
crisis (o.a. meer online, meer gericht op het lokale aanbod).

Verzorgingsgebied

Het aantal inwoners van gemeente Goirle was begin 2020 23.906. Het 
aantal inwoners in Goirle is in 2030 naar verwachting circa 24.600*. 

*  Woonvisie gemeente Goirle 2019-2022 (2019).

Bijlage A Marktbehoefte dagelijkse winkelsector

Uitgangspunt marktruimteberekeningen

Om inzicht te krijgen in de marktruimte voor dagelijks winkelaanbod wordt op 
basis van bestaande kengetallen en lokale gegevens het economisch 
functioneren van supermarkten in Goirle benaderd. Vraag en aanbod 
worden hiervoor uiteengezet.
•	 Variabelen vraag: de bestedingen per hoofd (in supermarkten), de 

omvang van het lokale verzorgingsgebied (aantal inwoners), de mate 
waarin bestedingen van lokale inwoners plaatsvinden bij de lokale 
supermarkten (% koopkrachtbinding) en het omzetaandeel van deze 
supermarkten dat van buiten het verzorgingsgebied toevloeit (% koop-
krachttoevloeiing). Binding gaat dus over de portemonnee van de inwo-
ner en toevloeiing over de kassa van de supermarkt.

•	 Variabelen aanbod: de omvang (m² wvo) en de vloerproductiviteit (beno-
digde bestedin gen per m² wvo) van supermarkten. 

Het berekenen van de toekomstige situatie met kengetallen uit het recente 
verleden is in de dynamische winkelmarkt geen ‘waarheidsvinding’. De 
uitkomsten zijn een indicatie van de marktsituatie. Op basis daarvan kunnen, 
in samenhang met de analyse van de lokale situatie, aannames worden 
gedaan over de te verwachten ontwikkelingen en (on)mogelijkheden.

Toelichting doel en methode

Het doel van een marktruimteberekening is met name om inzicht te krijgen in 
de toekomstige (on)mogelijkheden. Daarbij moet echter worden gewerkt met 
bestaande kengetallen uit het (meer of minder) recente verleden. Vooral in 
de context van de coronacrisis is het werken met gegevens uit het verleden 
onzeker. 
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Gemiddelde omzet per inwoner

De bestedingen per inwoner per persoon per jaar in de fysieke dagelijkse 
winkelsector (in winkels) bedragen in Goirle circa € 2.630,- (landelijk gemid-
delde € 2.602,- *, gecorrigeerd met lokaal inkomensniveau**). 

Een verdere groei van het aandeel online in de dagelijkse sector is aanne-
melijk. In vergelijkbare gemeenten in actuele koopstromenonderzoeken ligt 
het online martkaandeel in de dagelijkse sector rond de 2%. Ook in Goirle 
kan uitgegaan worden van een vergelijkbaar aandeel online bestedingen 
(o.a. pick up points Jumbo en AH bij Blaakweg). Door de coronacrisis is de 
groei van online boodschappen doen vooruitgesprongen (circa 6% in okto-
ber	2020***).	In	hoeverre	dat	een	tijdelijk	effect	is	door	de	coronamaatregelen	
is nog onduidelijk. Nu mensen thuiswerken zijn de beperkte tijdslots van 
voedselbezorging minder een barrière. Ook hebben aanbieders hun bezorg-
capaciteit	door	de	toegenomen	vraag	flink	opgeschaald.

In 2030 verwacht DTNP dat het online marktaandeel in dit type gebied al 
snel tussen de 7,5% en 10% zal liggen. Die toename van online bestedingen 
heeft	effect	op	de	dagelijkse	bestedingen	in	winkels.	Uitgaande	van	een	
positief scenario voor fysieke winkels (lage bandbreedte 7,5%) zijn de 
bestedingen per hoofd per jaar dan circa € 2.465,-.

Aanbod en vloerproductiviteit dagelijkse sector

Het huidige dagelijkse winkelaanbod in de gemeente is circa 8.450 m2 wvo 
groot****.

* Retail Insiders (2020), ‘Omzetkengetallen 2019 ten behoeve van ruimtelijk-econo-
misch onderzoek’.

** CBS Statline (2020): Inkomensafwijking is +3,5%.Elasticiteit van 0,4 op basis van 
Retail Insiders, Memo december 2018.

*** Gfk (2020) Q2 2020.
****Locatus (2020) Online winkelgebiedenverkenner.

De gemiddelde vloerproductiviteit per m² per jaar in dagelijkse winkels ligt in 
Nederland op € 7.564,- (exclusief btw)*****. De winkels in Goirle hebben deze 
vloerproductiviteit redelijkerwijs ook nodig (markt onder druk).

Koopkrachtbinding en -toevloeiing

In recente koopstromenonderzoeken (Limburg, Oost-Nederland) realiseren 
gemeenten met vergelijkbare stedelijkheid en omvang een koopkrachtbin-
ding in de dagelijkse sector van ongeveer 80% tot 85%. Goirle ligt echter 
direct naast een erg grote stad met modern aanbod, een binding van deze 
orde is voor de huidige situatie wat hoog. Een toevloeiing van rond de 20% 
(1/5 van de totale omzet komt van buiten de gemeente) is gangbaar voor 
vergelijkbare grensgemeenten. Goirle heeft een relatief dunbevolkt grensge-
bied, maar wel enige aanvullende toevloeiing vanuit Tilburg.

De coronacrisis versterkt twee belangrijke trends:
•	 Consumenten doen graag hun boodschappen in de directe woonomge-

ving, zolang dat goed op orde is. Dat geldt zowel voor inwoners van 
Goirle (minder afvloeiing/meer binding) als voor omliggende gebieden 
(minder toevloeiing).

•	 Consumenten	doen	significant	meer	van	hun	dagelijkse	bestedingen	
online (minimaal marktaandeel van 7,5% in 2030).

Voor 2030 rekent DTNP daarom met:
•	 een koopkrachtbinding van 75% tot maximaal 85% (ambitieus!) in de 

dagelijkse sector in de gemeente Goirle; 
•	 een toevloeiing van maximaal 20%;
•	 een minimaal online marktaandeel van 7,5% (verwerkt in fysieke 

winkelbestedingen per hoofd per jaar).

*****   Retail Insiders (2020), ‘Omzetkengetallen 2019 ten behoeve van ruimtelijk-econo 
     misch onderzoek’.



40 van 40 2088.1019 Detailhandelsstructuurvisie gemeente Goirle 16-02-2022  

Duiding marktruimteberekening

Het huidige aanbod (circa 8.450 m2 wvo) valt aan de hoge (ambitieuze) kant 
van de bandbreedte van potentieel dagelijks winkelaanbod in de toekomstige 
situatie (tussen de 7.550 en 8.550 m2 wvo). Dit is een indicatie dat het een 
flinke	ambitie	is	om	het	huidige	dagelijkse	winkelaanbod	goed	te	laten	blijven	
functioneren (gezonde omzet per m2 wvo).  

Toeristen en arbeidsmigranten
Toeristen en arbeidsmigranten zitten niet in de ‘standaard’ inwonercijfers. 
Vanuit belastingsgegevens kunnen we een schatting doen van de omzetpo-
tentie bij deze groepen. Met de meest actuele overnachtingscijfers (2018) kan 
een verrekening worden gemaakt naar een aantal extra ‘standaardconsu-
menten’ in Goirle (aantal / dagen per jaar). Dat resulteert in circa 75 extra 
consumenten uit verblijfstoerisme (26.600/365) en circa 45 extra consumen-
ten in de vorm van arbeidsmigranten (15.940/265)*. Ervan uitgaande dat deze 
consumenten circa 75% van de dagelijkse bestedingen in de gemeente doen, 
is dat een omzetpotentieel van circa € 237.000 per jaar ((120*2.630)*0,75).

* Gemeente Goirle (2020).

Indicatieve marktruimteberekening voor gemeente Goirle in de dagelijkse sector*

2030

a Aantal inwoners in verzorgingsgebied (gemeente) 24.600
b Winkelomzet per hoofd (excl. btw en internet), 

gecorrigeerd voor gemiddeld inkomen
€ 2.465

c Koopkrachtbinding 75% á 85%
d Verwachte winkelomzet uit verzorgingsgebied 

(excl. btw)
a * b * c  € 45,5 á € 51,5 mln.

e Aandeel vreemde koopkracht/koopkrachttoevloeiing 20%
f Totale reguliere winkelomzet (excl. btw) d / (1 - e) € 56,8 á € 64,4 mln.

extra omzet toeristen en arbeidsmigranten € 0,2 mln.
Totale potentiele winkelomzet (excl. btw) € 51,1 á € 64,7 mln.

g Gemiddelde winkelomzet per m² wvo (excl. btw) € 7.564
h Potentieel winkelaanbod f / g ca. 7.550 á 8.550 m² wvo
i Huidig winkelaanbod 8.450 m² wvo
j Omzet met huidig aanbod per m² wvo (excl. btw) f / i € 6.924 á € 7.843
k Indicatie uitbreidingsruimte h - i  ca. -900 á +100 m² wvo

*  Voor een toelichting op de achtergronden van deze berekening verwijzen we naar de publicatie van Retail Insiders (2020), ‘Omzetkengetallen 2019’.





Kalverstraat als aanloopstraat met wonen en diensten
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