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Kennisnemen van
het onderzoek dat de gemeente Tilburg instelt naar de mogelijkheid om arbeidsmigranten te
huisvesten aan de Rielseweg 875-879 te Tilburg. De gemeente Tilburg heeft inwoners van Goirle en
Riel uitgenodigd om hierover een informatieavond op 29 oktober 2020 bij te wonen.
Inleiding
De gemeente Tilburg heeft een opgave om 424 arbeidsmigranten te huisvesten in het kader van de
regionale afspraken in Hart van Brabant. Zij hebben nu een locatie als kansrijk aangemerkt op het
bedrijventerrein Katsbogten aan de Rielseweg 875-879. Aangezien deze locatie grenst aan ons
grondgebied heeft de gemeente Tilburg ons daarover geïnformeerd.
Informatie
Wij hebben over dit voornemen al een brief geschreven aan B&W van Tilburg, die wij hieronder
voor u weergeven.
Regionale opgave
Wij zijn ons bewust van de regionale opgave voor huisvesting arbeidsmigranten en hebben dit ook
in onze Woonvisie 2019-2022 opgenomen. Wij komen, onder voorwaarden, tegemoet aan de
behoefte voor tijdelijke huisvesting zolang het arbeidskrachten betreft die werken in de regio. Het
uitgangspunt daarbij is dat huisvesten van arbeidsmigranten in een (grootschalig) logiesgebouw
past bij de schaal van onze kernen en dat we concentratie in straten en wijken voorkomen. Beleid
waar uw raad tevreden mee is, ook in het licht van de regionale opgave.
Onevenredige impact op Goirle
In onze eerste reactie naar B&W van Tilburg op de aankondiging hebben wij gezegd dat het aantal
van 424 arbeidsmigranten niet in verhouding staat tot de 2900 inwoners in de kern Riel. Daarnaast
biedt Riel al huisvesting aan ongeveer 85 arbeidsmigranten. Opgeteld bij de voorziening die Tilburg
nu voorstelt, heeft dat een onevenredige impact op de lokale samenleving. Zo ’n plotselinge groei
zorgt voor verstoorde verhoudingen en ondergraaft het draagvlak voor de arbeidsmigranten die al
in Riel verblijven.
Niet in verhouding
Met de toevoeging van deze voorgenomen voorziening en gelet op de geografische ligging, is het
aandeel arbeidsmigranten dat aangewezen is op de faciliteiten in Riel ruim 17% van het totaal
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aantal inwoners. Omgerekend zou dit op de schaal van Tilburg betekenen dat er 34.947
arbeidsmigranten worden toegevoegd aan het inwoneraantal van de stad Tilburg, of in dezelfde
verhouding, 1.464 personen aan de kern Udenhout. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke
toevoeging aan een dorp als Riel een enorme impact heeft en niet in verhouding is.
Vervolg
De gemeente Tilburg start met een omgevingsdialoog waarvoor zij ook inwoners van Goirle
uitnodigt. Daarnaast gaat de gemeente Tilburg onderzoeken of deze locatie geschikt is gelet op bijv.
extra verkeersbewegingen, de nabijheid van natuurgebieden en andere bestemmingsplanvereisten.
De uitkomsten van de omgevingsdialoog en de uitkomsten van alle onderzoeken zullen vervolgens
aan B&W van Tilburg worden voorgelegd. Op grond daarvan neemt B&W van Tilburg het besluit om
wel of niet mee te werken aan deze ontwikkeling. Wij houden de vinger aan de pols om te zorgen
dat onze inwoners zo goed mogelijk geïnformeerd worden.
Communicatie
Aangezien het hier om een initiatief van de gemeente Tilburg gaat op Tilburgs grondgebied, is de
communicatie hierover een verantwoordelijkheid van B&W van Tilburg.

