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_________________________________________________________________________________ 
Op 18 september 2020 ontvingen wij vragen van VVD Goirle over het bestemmingsplan “Boschkens 
fase 4C” op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vraag of vragen 
aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 
1. Kan de wethouder duidelijkheid geven over welk bestemmingsplan of bestemmingsplannen 

van toepassing is/zijn op het plangebied? 
Antwoord.  
Op het plangebied zijn, zoals ook in de plantoelichting is vermeld, nu nog (delen van) de 
bestemmingsplannen “t Ven-Hoogeind” en “Boschkens” van toepassing. 
 
Bij het raadplegen van de website www.ruimtelijkeplannen.nl kan inderdaad de indruk ontstaan 
dat een deel van het plangebied van het bestemmingsplan “Tilburgseweg ten noorden van de 
Rillaersebaan” binnen het plangebied van “Boschkens fase 4C” ligt. Dit komt omdat op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl op de overzichtskaart de grens van het bestemmingsplan (zie 
hieronder de rode lijn, afdruk van www.ruimtelijkeplannen.nl) loodrecht is weergegeven terwijl 
in de plangrens een knik zit.  
 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 
 
Bladnummer Datum 

2 3 september 2020 
 

 

 
 
Dit komt omdat het bestemmingsplan “Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan” 
(vastgesteld op 9 december 2009) een niet digitaal plan is. Bij digitale bestemmingsplannen komt 
dit niet meer voor. 
 
De plangrens wordt uiteindelijk bepaald door het plan zoals het door uw raad is vastgesteld. Bij 
raadpleging van het bestemmingsplan “Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan” ziet u 
de plangrens (zie afbeelding hieronder van het bestemmingsplan “Tilburgseweg ten noorden 
van de Rillaersebaan”).  
 
 

 
Deze grens sluit aan op de grens van het bestemmingsplan “Boschkens fase 4C”. 
 
 

2. Met betrekking tot het voornemen van de projectontwikkelaar om een groenblijvende 
beplanting aan te brengen, wat is de reden dat deze alleen voorzien is voor Tilburgseweg xxx 
en niet ook alle aangrenzende percelen? 
Antwoord. 
Omdat alleen de bewoners van dat perceel bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren 
hebben gebracht. 
 

3. Is over dit voornemen reeds overleg gepleegd met de xxxx en overige Insprekers/bewoners 
wiens percelen grenzen aan het plangebied. 
Antwoord. 
Ja de projectontwikkelaar heeft overleg gehad met de betreffende bewoners van Tilburgseweg. 
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4. Indien het antwoord op vraag 3 met ja beantwoord wordt, wat is of zijn de reacties van die 
bewoners op dit voorstel? 
Antwoord. 
De projectontwikkelaar heeft al eerder aangeboden om groenblijvende beplanting aan te 
brengen. Eerder heeft xxx aangegeven geen gebruik te willen maken van dit aanbod, wij weten 
niet of xxx nu alsnog gebruik wil maken van het aanbod. 
 
___________________________________________________________________________ 


