
Verslag inloopavond over zwemmen in de Oostplas 

 

Op 4 maart 2020 was op het gemeentehuis een inloopavond over zwemmen in de Oostplas.  Voor 
deze avond waren aan ruim 300 adressen die het dichtst rondom de Oostplas liggen uitnodigingen 
verstuurd. Ongeveer 50 bewoners waren aanwezig op de avond.  

 

Mag je zwemmen in de Oostplas? 
De Oostplas nodigt uit om te gaan zwemmen. 
De afgelopen jaren is er veel gezwommen. De 
Provincie zag dit en heeft de gemeenten 
Goirle en Tilburg hierop aangesproken en voor 
een keus gesteld. Om zwemmers te 
beschermen, moet gekozen worden uit twee 
opties:  
 Het zwemmers moeilijker maken in het 

water te komen. 
 Zorgen dat er veilig kan worden 

gezwommen.  
 
Gemeenten Tilburg en Goirle hebben 
onderzocht of er veilig kan worden 
gezwommen in de Oostplas. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er veilig kan worden gezwommen.  
 
Is de Oostplas nu voor altijd een zwemplas? 
Omdat er veilig kan worden gezwommen, is 
de Oostplas nu goedgekeurd als “natuurlijk 
zwemwater”. Dit wil niet zeggen dat de 
Oostplas voor altijd een zwemplas is 
geworden. Jaarlijks besluit de Provincie 
opnieuw over alle zwemwateren in 
Nederland. Het besluit dat nu is genomen 
geldt alleen voor het zwemseizoen dat loopt 
van 1 mei tot 1 oktober 2020. 
 
Wat was het doel van de inloopavond? 
Nu de Oostplas is goedgekeurd als zwemplas, 
heeft de gemeente een avond georganiseerd 
om met omwonenden in gesprek te gaan over 
de gevolgen hiervan. Tijdens de inloopavond is 
gesproken met medewerkers van de 
gemeente Goirle over zwemmen en recreatie, 
veiligheid en beheer en onderhoud.  
 
Het gesprek tijdens de inloopavond 
De meeste aanwezigen ervaren overlast van 
bezoekers aan de Oostplas. Deze bezoekers 
komen overigens vaak niet om te zwemmen. 

Een enkeling waardeert de levendigheid 
rondom de Oostplas. Onderstaand een 
opsomming van de tijdens de avond 
besproken punten. 
 
Overlast van zwemmers 
 Rondlopen in badkleding voor de deur 
 Omdat er geen voorzieningen zijn kleden 

duikers en zwemmers zich langs de straat 
om. 

 Nachtzwemmers 
 

Overlast van kampeerders 
 Urineren voor de deur 
 Geluidsoverlast (speakers/muziek) 
 BBQ 
 Kampvuren 
 Overmatig drankgebruik 
 Zwerfafval 
 
Overlast van verkeer 
 Parkeeroverlast 
 Te hard rijdende auto’s 
 
Overige overlast 
 Hangjongeren 
 Gebruik lachgas 
 Dealen 
 Seksontmoetingsplaats 
 Naaktrecreatie 
 Zwerfafval 
 Watersport/amfibievoertuigen/opblaaseil

anden op het water vaak in combinatie 
met drank. 

 
Overige opmerkingen: 
 Waarom hier zwemmen? Er is voldoende 

zwemgelegenheid in de omgeving zoals de 
Beekse Bergen en ’t Zand.  

 De oever van de Oostplas wordt jaarlijks 
kleiner doordat zand wegspoelt. Er een 



ligstrand van maken zou het proces 
versnellen. 

 We missen faciliteiten voor bezoekers. 
Probleem is dat dit kan zorgen voor meer 
bezoekers en dat is onwenselijk. 

 De mensen die komen zwemmen komen 
niet uit Goirle, maar uit Tilburg. Met name 
sociale onderklasse bezoekt de plas. 

 
Door bewoners aangedragen oplossingen:  
 Entree heffen 
 Recreatie bij de Oostplas is prima, maar 

denk dan aan:  
o Vogelgebied 
o Wandelen 
o Vissen (niet nachtvissen) 
o Duiken (maar oplossing zoeken 

voor het parkeren) 
 Verzoek om cameratoezicht. Politie en 

handhavers zijn niet zichtbaar genoeg. 
Graag met name in de avonduren 
patrouilleren en niet in de ochtend. 

 Er is de wens voor een nachtverbod. Dit 
moet ook gehandhaafd worden. 

 Verzoek om hangjeugd te weren met 
bijvoorbeeld ultrasoon geluid. 

 Verzoek om paaltjes terug te plaatsen aan 
de Hoge Wal om parkeren van auto’s te 
ontmoedigen. 

 Verplaatsen van het strandje, verder weg 
van de woningen. 

 Visie maken op gebied Oostplas om 
verloedering tegen te gaan. 

 De duikersclub en de visvereniging een rol 
laten spelen bij het onderhoud in en rond 
de plas.  

 Een drijvende veiligheidslijn langs het 
strandje leggen waarbinnen kinderen 
dienen te blijven. 

 
Hoe nu verder? 
Om de zwemveiligheid te verbeteren moeten 
we kostbare aanpassingen doen aan het 
strandje. Dat gaan we nu nog niet doen omdat 
zoveel overlast wordt ervaren. Ook als we het 

zwemmen gaan verbieden moeten kostbare 
aanpassingen worden gedaan. Dan moeten 
we zorgen dat het moeilijker wordt in het 
water te komen.  

Voor het zwemseizoen 2020 doen we dan ook 
alleen wat echt nodig is om veilig te kunnen  
zwemmen. We gaan zorgen voor een schoon 
strandje en het strandje wordt alleen 
toegankelijk tussen 07:00 uur en 22:00 uur. De 
politie en BOA’s nemen het gebied rondom de 
Oostplas in hun reguliere toezicht mee.   

Ondertussen gaan wij, met behulp van de 
informatie die we hebben opgehaald tijdens 
de inloopavond, aan de slag met plannen voor 
de toekomst van de Oostplas. We zullen u als 
bewoner hierbij betrekken. Pas als meer 
duidelijkheid is over de toekomst van de 
Oostplas, gaan we investeren in het mogelijk 
maken of het verbieden van zwemmen. We 
weten nu helaas nog niet wanneer dit is. 

Melden van overlast! 
Als u overlast ervaart nu de Oostplas officieel 
zwemwater is, dan horen wij dat graag. 
Overlast, in welke vorm dan ook, kunt u 
melden bij de politie via 0900-8844 en bij 
spoed 112. De politie heeft contact met de 
gemeentelijk zodat één van de twee direct kan 
reageren. Zwerfafval of dumpingen kunt u 
melden bij het gemeentelijke meldpunt. 
Alleen met behulp van uw meldingen kunnen 
we de overlast effectief aanpakken! 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van dit verslag nog 
vragen, neem dan contact op met Madelon 
van de Ven, Beleidsmedewerker Milieu en 
Duurzaamheid van de gemeente Goirle. Zij is 
bereikbaar via het e-mail adres 
madelon.van.de.ven@goirle.nl U kunt ook 
bellen naar telefoonnummer (013) 5310 526.  

 

 

 


