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Geachte leden van de raad van Goirle en Tilburg, 
 
Graag informeren wij beide raden gelijktijdig over een relevante ontwikkeling ten aanzien van de 

woningbouwplannen in de Bakertand. 
 
In januari 2018 is de Bakertand na een grenscorrectie weer onderdeel geworden van de gemeente 

Goirle. Daarbij is na goed overleg besloten dat de gemeente Tilburg de woningbouwopgave in het 
gebied op zich zou nemen, onder meer omdat de gemeente Goirle niet de voorkeur had om de daarmee 
eventueel gepaard gaande financiële risico’s te dragen. Goirle wenst wel te kunnen sturen op de 
planologische invulling, zodat er een nieuwe woonwijk en mooie afronding van haar woongebied komt 

dat aansluit bij de Goirlese woonkwaliteiten. 
 
Dinsdagavond 16 juni jongstleden heeft de gemeenteraad van Goirle ingestemd met een door hem 
ingebrachte aanpassing van de woningbouwopgave in het plangebied. Deze aanpassing past binnen de 

financiële kaders van Bakertand BV. De gemeente Goirle en Bakertand BV zullen deze aanpassing 
uitwerken in een allonge op de samenwerkingsovereenkomst die beide partijen in december 2017 
hebben gesloten. 

 
Wij kunnen u tevens melden dat Bakertand BV een principe afspraak heeft gemaakt met Primagaz om 
haar activiteiten in Goirle te beëindigen. Deze afspraak wordt de komende weken nader uitgewerkt. 
Hiermee wordt een belangrijke belemmering voor de realisatie van de woningbouwplannen in het 

gebied opgeheven. Ook wordt hiermee een belangrijke wens van de gemeente Goirle vervuld.  
 
Met het positieve besluit van de gemeenteraad van Goirle én de overeenstemming met Primagaz 

kunnen we samen aan de slag om een mooie nieuwe wijk in Goirle te realiseren.  
 
Wij spreken de hoop en verwachting uit dat we de goede samenwerking rond de Bakertand, ook nu we 
richting realisatie gaan, voortzetten.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 

                                             
 
 

Berend de Vries                                                                               Johan Swaans 
Wethouder Gemeente Tilburg                                                     Wethouder Gemeente Goirle  


