
 

 

 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle 
 

Betreft: Schriftelijke vragen op basis van het Reglement van Orde (art. 40) 
betreffende bouwprojecten Barbara Benz Park & Maria Boodschapkerk 
 

Datum: 18 juni 2021 

 
 
Geacht college, 

De VVD-fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op vragen m.b.t. het volgende: 

 
Aanleiding 

Vanwege de grote vraag naar woningen is er in de afgelopen jaren veel gebouwd in de 
gemeente Goirle. De meest in het oog springende voorbeelden hiervan zijn de projecten 
Boschkens Oost, Boschkens West en Zuidrand (Van Besouw). Ook in de komende jaren 
zullen er nieuwe grootschalige projecten gerealiseerd worden, namelijk Bakertand en 
Zuidrand (HaVep). De VVD Goirle is blij met deze ontwikkelingen maar maakt zich wat 
zorgen over de achterblijvende ontwikkelingen van de projecten ‘Barbara Benz Park’ en 
‘Maria Boodschapkerk’. 

 

Vragen: 

Barbara Benz Park 

Onder de werktitel ‘Barbara Benz Park’ werkt de Gemeente Goirle aan de herontwikkeling 
van de voormalige locatie van Kompaan en De Bocht (nu Sterk Huis) aan de Tilburgseweg 
18. Sinds de start van de belangstellendenregistratie (in maart 2018) is er echter nauwelijks 
zichtbare vooruitgang geboekt. Over de redenen hiervoor kan enkel gespeculeerd worden; 
de laatste nieuwsbrief dateert namelijk alweer van mei 2019. 

 
Onlangs bleek uit een door het college verstrekt document (project overzicht 22-04-2021) dat 
de verwachte start van de bouw al in 2021/2022 is. Dat lijkt de VVD Goirle bijna onmogelijk, 
aangezien er op het moment van schrijven nog niet eens een verkavelingsplan beschikbaar 
is. In hetzelfde document staat dat er binnen het project o.a. ‘etagewoningen’ voorzien zijn. 
Dit roept vragen op, aangezien er op een schetsontwerp uit 2018 enkel kavels met 
vrijstaande woningen te zien zijn. 

 
Sinds het vertrek van Kompaan en De Bocht is het terrein aan de Tilburgseweg verrommeld 
en wordt er regelmatig gestort zand, bouw- en/of restafval aangetroffen. Er lijkt ook geen 
groenonderhoud meer plaats te vinden. Dode takken in de bomen zorgen voor gevaarlijke 
situaties op het terrein en in de tuinen van omwonenden. De VVD Goirle heeft daarom de 
volgende vragen: 
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1. Waarom is er vanaf het moment van de belangstellendenregistratie (maart 2018) 
nauwelijks zichtbare vooruitgang geboekt met betrekking tot de realisatie van het project 
Barbara Benz Park? 

2. Is het college bereid om de raad gedetailleerde informatie te verstrekken met betrekking 
tot de huidige status, planning en uitvoering van het project ‘Barbara Benz Park’? Zo ja, 
wanneer? Zo niet, waarom niet? 

3. Waarom beoogt het college om o.a. etagewoningen te bouwen terwijl deze in het 
schetsontwerp uit 2018 niet te zien zijn? Om wat voor type etagewoningen gaat het (incl. 
geschatte hoogte en aantal) en op welke locatie op het terrein zouden deze gebouwd 
moeten worden? 

4. Op het voormalige terrein van Kompaan en De Bocht zijn nog enkele woningen 
aanwezig. Het verwaarloosde aanzicht, de rondslingerende fietswrakken en het afval 
rondom deze woningen versterken het algemene beeld van verrommeling van het terrein. 
Wanneer is het college van plan om deze woningen te laten slopen? 

5. Is het college bereid om zich in te spannen om verdere verrommeling van het terrein en 
afvalstorting te voorkomen? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet? 

6. Is het college bereid om op korte termijn groenonderhoud te laten uitvoeren? Zo ja, 
wanneer? Zo niet, waarom niet? 

 
Maria Boodschapkerk 

De VVD Goirle is een groot voorstander van hergebruik van historisch erfgoed. Enkele jaren 
geleden hebben wij daarom met veel belangstelling kennisgenomen van de plannen om 
circa 19 appartementen te realiseren in de Maria Boodschapkerk. Het was de bedoeling dat 
in 2018 zou worden gestart met de bouw van die appartementen echter dat is, ondanks de 
grote vraag naar woonruimte, nog steeds niet gebeurd. Onlangs heeft Hermon Erfgoed de 
Maria Boodschapkerk moeten verkopen aan een schuldeiser, All-In Real Estate BV. Die 
geeft aan dat de kerk hoe dan ook wordt ontwikkeld. ,,Is het niet door Hermon Erfgoed dan 
door ons” (BD 23-02-2021). Zowel de website van Hermon als van Real Estate BV geven 
geen enkele duidelijkheid over de voortgang van dit project en de VVD Goirle heeft daarom 
de volgende vragen: 
 
1. Heeft het college recent (na gedwongen verkoop van de kerk) nog contact gehad met 

Hermon en/of Real Estate BV over deze ontwikkeling en het project Maria 
Boodschapkerk? 

2. Indien ja, wat is er besproken en zijn er concrete afspraken gemaakt over de voortgang 
van dit project? 

3. Begin 2020 heeft het college aangegeven (project overzicht 11-02-2020) dat de bouw 
van de appartementen waarschijnlijk in 2021 zal starten en in 2022 gerealiseerd zal zijn. 
Is deze termijn nog steeds realistisch? 

4. Zo niet, wat is dan de bijgestelde verwachting m.b.t. de start van de bouw en wat is de 
voornaamste reden voor deze vertraging? 

5. Door de vertragingen van dit project is de omliggende tuin aan het verloederen en nodig 
toe aan onderhoud. Is de huidige eigenaar door het college geattendeerd op hun 
verantwoordelijkheid in deze? 

 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Namens VVD Goirle 

 

Ad van Beurden 


