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Kennisnemen van 
Het principeverzoek voor de Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat en het collegebesluit over dit verzoek. 
 
Inleiding 
Op 3 november 2020 heeft uw raad aangepaste randvoorwaarden voor de hoek Tilburgseweg – 
Kalverstraat vastgesteld. Op basis van deze randvoorwaarden heeft de initiatiefnemer een plan 
uitgewerkt voor de Hoek Tilburgseweg/Kalverstraat, zie bijlage 1 en 2. Het plan bestaat uit maximaal 
28 appartementen en één of meerdere commerciële ruimte(s) op de begane grond. Het plan omvat 
maximaal 19 dure koopappartementen en 9 middendure koopappartementen, (€ 185.000,00 -            
€ 275.000,00) max. € 235.000 von (prijspeil 2019). 
Het plan voldoet aan de randvoorwaarden die uw raad in november 2020 heeft vastgesteld. Het 
college heeft daarom besloten om medewerking te verlenen aan bijgevoegd principe verzoek. 
 
Informatie 
Het plan voldoet aan de door de raad vastgestelde randvoorwaarden 
Voor deze locatie heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden gedetailleerd 
vastgelegd. Het plan dat nu is gepresenteerd voldoet aan deze randvoorwaarden. Er is daarbij 
ingespeeld op de ruimere mogelijkheden, die de raad met het besluit van november 2020 heeft 
geboden. Zo bestaat het volume nu uit 4 bouwlagen aan de Tilburgseweg, 5 bouwlagen aan de 
Kalverstraat en op de hoek een accent van 6 bouwlagen. Daarmee is gebruik gemaakt van de ruimte 
die de raad voor verhoging van de bebouwing heeft geboden. De gewenste passende aansluiting op 
en overgang naar de aangrenzende bebouwing is daarmee gewaarborgd doordat de bebouwing in 
hoogte afneemt en door de differentiatie en variatie in het bouwvolume. Daarmee wordt een 
passende aansluiting gevonden bij de dorpse maat en schaal.  
Er wordt voortgeborduurd op de bestaande rooilijnen. Aan de Kalverstraat is het nieuwe 
bouwvolume iets naar voren gesitueerd, maar dat past bij de staffeling, die kenmerkend is voor de 
bestaande bebouwing van De Hovel. 
 
Het plan sluit aan bij woonbehoefte 
De raad is bij het besluit in november 2020 een aantal ontwikkelscenario´s gepresenteerd. Als 
bebouwing in 6 bouwlagen wordt beoogd, is dit alleen bespreekbaar als er ook goedkope woningen 
worden toegevoegd. In totaal maximaal 31 appartementen met óf minimaal 9 sociale 
huurappartementen óf 9 betaalbare koopwoningen, wanneer dat nodig zou zijn om het geheel 
financieel haalbaar te maken. Voorwaarde is ook dat de woningen moeten voldoen aan de definitie 
van een nultredenwoning. Het nu gepresenteerde plan bestaat uit 27/28 appartementen. De 
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appartementen variëren qua grootte en zijn allemaal gelijkvloers. De appartementen voldoen aan de 
definitie van nultredenwoning. Het plan omvat 18/19 dure koopappartementen en 9 betaalbare 
koopappartementen van max. € 235.000,- v.o.n. (prijspeil 2019).  
Gelet op eerdere afspraken, de locatie én het raadsbesluit van 3 november 2020 is het plan 
aanvaardbaar. 
 
Op maaiveld worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. 
De raad heeft in november 2020 besloten dat wanneer ten minste 47 parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd, het plan in voldoende mate voorziet in de parkeerbehoefte. Het nu gepresenteerde 
plan voorziet in 47 parkeerplaatsen, waarvan 37 op het binnenterrein en 10 in de openbare ruimte 
aan de Tilburgseweg en Kalverstraat. Het binnenterrein is maximaal benut voor parkeren. Parkeren 
aan de Tilburgseweg en Kalverstraat is in principe inpasbaar. Wel dienen de parkeerplaatsen aan de 
Tilburgseweg zo gesitueerd te worden dat de oversteekplaats vrij blijft van parkeren. Het plan dient 
op dit punt aangepast te worden. 
 
Draagvlak bij de omgeving is belangrijk 
Het is nog niet duidelijk wat de omgeving vindt van het nu gepresenteerde plan. De afgelopen jaren 
is meerdere malen met de omgeving gesproken over de ontwikkelingen omtrent de Hoek 
Tilburgseweg/Kalverstraat. Dit principeverzoek is nog niet met de omgeving besproken omdat de 
initiatiefnemer gezien het verleden eerst een standpunt van het college heeft gevraagd. Dit is 
begrijpelijk, maar het is daarom onduidelijk wat de omgeving en de ondernemers in het centrum van 
Goirle van het voorliggende plan vinden. Een omgevingsdialoog kan hier helderheid in scheppen. Het 
college heeft dan ook de voorwaarde gesteld dat deze wordt gevoerd. 
 
Vervolg en communicatie 
Er moet eerst een omgevingsdialoog plaatsvinden en een verder uitgewerkt schetsplan ingediend 
worden, daarna kan een planologische procedure worden opgestart. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Principeverzoek HTK 
Bijlage 2: Brief principeverzoek 
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