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Kennisnemen van 
Het besluit om per 1 augustus 2020 recreatie op het strand aan de Oostplas niet langer toe te staan. 
 
Inleiding 
De Oostplas in Goirle wordt al jaren gebruikt om te zwemmen. Er is, mede door de warmere zomers, 
een trend te zien dat het gebruik toeneemt. In het kader van Koersdocument Bakertand is besloten 
dat op termijn een visie moet komen voor het gebied met een definitieve keuze en inrichting ten 
aanzien van recreatie. Er spelen nu een aantal regionale en ruimtelijke ontwikkelingen die ervoor 
zorgen dat het maken van een dergelijke visie nu niet wenselijk of mogelijk is. De toenemende onrust 
rondom de Oostplas maakt echter dat nu wel keuzes gemaakt moeten worden. Er is daarom een 
afwegingsnotitie gemaakt. Deze afwegingsnotitie is bijgevoegd.  
 
Informatie 
Op basis van de afwegingsnotitie wordt geconcludeerd dat: 

- Met het intensievere gebruik meer overlast wordt ervaren zoals geluidsoverlast, zwerfafval, 
illegale houtstook, wildkamperen en gebruik lachgas.  

- Recreatie in de huidige vorm niet binnen het bestemmingsplan past.  
- Het in stand houden en faciliteren van de recreatie een flinke financiële investering vraagt. 

 
Op basis van het toenemende gebruik en de overlast die daarmee samenhangt, heeft het college 
besloten om recreatie op het strand aan de Oostplas per 1 augustus 2020 niet langer toe te staan. 
Om het gebruik tegen te gaan zijn fysieke maatregelen nodig.  
 
We nemen de volgende maatregelen;  

- Om recreatie te ontmoedigen, sluiten we het strand af met hekken en nemen we het in 
gebruik door er koeien op te zetten. We plaatsen borden die aangeven dat het verboden is 
om het gebied te betreden.  

- Niemand mag zich meer ophouden in het gebied bij het strandje tussen 22.00 uur en 06.00 
uur. Ook omwonenden riskeren dan een boete.  

- Langs de Hoge Wal, tussen de Lage Wal en de hoek bij de Walhoeve komt een stopverbod. 
Dit stopverbod geldt ook voor de berm.   

- We plaatsen een hekwerk langs het water. 
- In het najaar plaatsen we een extra beplantingsstrook om het verder afkalven van de oever 

tegen te gaan. 
 
Onze BOA’s en de politie houden toezicht op het naleven van deze maatregelen. 
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Vervolg 
De uitvoering van de benodigde maatregelen is intussen in gang gezet. Naast de uitvoering van de 
maatregelen wordt uitvoerig gecommuniceerd over de nieuwe situatie. Na het huidige zwemseizoen 
worden de maatregelen geëvalueerd en mogelijk aangepast om zo in 2021 een bestendige situatie te 
hebben. Hierover wordt u als raad geïnformeerd. 
Bij het ontwikkelen van een toekomstige visie op de Oostplas wordt u nadrukkelijk betrokken. 
 
Communicatie 
Het afsluiten van het strandje is een gevoelig besluit. Er zullen voor- en tegenstanders zijn van het 
besluit. Wij vinden het daarom belangrijk hier goed over te communiceren. Communicatie vindt 
plaats door middel van een bewonersbrief, een persbericht en diverse (sociale)media.  
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