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1 FY Bestemmingsplan Leijoever resultaten inspraakprocedure en verslag 
van het overleg op grond van het Besluit ruimtelijke ordening 
 
Toelichting: 
Het voorontwerpbestemmingsplan "Leijoever" (hierna: het 
bestemmingsplan) heeft ten behoeve van 
de inspraakprocedure van 21 juli tot en met 10 augustus 2022 ter 
inzage gelegen. Van de mogelijkheid om over het bestemmingsplan 
een zienswijze naar voren te brengen is gebruik gemaakt. Deze 
zienswijzen zijn in bijgevoegd "Eindverslag inspraakprocedure 
voorontwerpbestemmingsplan Leijoever" samengevat en beoordeeld. 
 
Besluit:  

1. Eindverslag inspraakprocedure vast te stellen. 
2. Indieners van de zienswijzen te berichten. 
3. In te stemmen met het verslag overleg op grond van het 

Besluit ruimtelijke ordening. 
4. Het bestemmingsplan gereed te maken om als ontwerp ter 

visie te leggen. 
 

2 FY principeverzoek realisatie woning naast Molendijk 9 te Goirle 
 
Toelichting: 
Er is een principeverzoek binnengekomen om op het naast gelegen 
perceel van Molendijk 9 in Goirle, een woning te realiseren. Het 
betreffende perceel heeft nu een agrarische bestemming. Binnen de 
geldende planvoorschriften is het niet mogelijk een woning te 
realiseren op vernoemd perceel. Een herziening van het geldende 
bestemmingsplan is noodzakelijk om een woning te kunnen realiseren. 
Aan uw college wordt voorgelegd of u wel/niet bereid bent om mee te 
werken aan een planologische procedure tbv de realisatie van een 
woning naast Molendijk 9 in Goirle. 
  
Besluit:  

1. Geen medewerking te verlenen aan een planologische 
procedure tbv de realisatie van een woning op het 
kadastrale perceel gemeente Goirle, sectie I, nummer 83, 
plaatselijk gelegen naast Molendijk 9 te Goirle. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

3 SO Allonge voortgezet gebruik Pand Mainframe voor de periode 2023-
2026 
 
Toelichting: 
De gemeente Goirle heeft de huurovereenkomst met Stichting Jong 
voor het gebouw Mainframe opgezegd per 30 juni 2021. Dit was een 
formele stap, omdat we toen dachten dat het pand op korte termijn 
gesloopt moest worden voor de herontwikkeling van het centrum. 
Daarna zijn we een overeenkomst voortgezet gebruik aangegaan, met 
als einddatum 31 december 2022. Nu duidelijk is dat het voortgezet 
gebruik langer mogelijk is, is het advies aan het college om de 
overeenkomst te verlengen tot 1 januari 2026. Stichting Jong is 
juridisch gezien de huurder van het pand Mainframe en daarmee de 
rechtspersoon met wie de overeenkomst voortgezet gebruik 
afgesloten wordt. 
 
Besluit: 

1. De huidige overeenkomst voortgezet gebruik inzake het 
pand Mainframe Goirle te verlengen tot uiterlijk 1 januari 
2026; 

2. De raad te informeren met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

4 FY Addendum 2022 samenwerkingsovereenkomst en bestek Bels Lijntje 
 
Toelichting: 
In 2017 en 2018 heeft uw college ingestemd met het ontwikkelen van 
een samenwerkingsverband Bels Lijntje. Dit gebeurde in samenwerking 
met de andere gemeenten langs het traject (Tilburg, Alphen Chaam, 
Baarle Nassau, Baarle Hertog, Ravels en Turnhout) en andere 
geïnteresseerde partijen (zoals Toerisme Provincie Antwerpen, Het 
Regionaal landschap Grote en Kleine Nete, Groendomeinen Kempen 
en Brabants Landschap). 
Onderdeel van dit traject is het ontwikkelen van een logo en huisstijl 
en het ontwerpen en realiseren van de basisinfrastructuur (banken, 
routepalen infoborden en fietssteunen). Om dit alles te realiseren 
(logo en huisstijl en de basisinfrastructuur) wordt het 
opdrachtgeverschap belegd bij Toerisme Provincie Antwerpen. In het 
addendum, dat onderdeel uitmaakt van dit voorstel, wordt geregeld 
dat deze organisatie de Europese aanbesteding voor de realisatie van 
de basisinfrastructuur in gang kan zetten. Namens de gemeente Goirle 
moet dit addendum ondertekend worden. 
 
Besluit:  

1. Het “addendum samenwerkingsovereenkomst Bels Lijntje” 
te ondertekenen en daarmee Toerisme Provincie 
Antwerpen aan te wijzen als aankoopcentrale bij de 
Europese aanbestedingsprocedure voor de 
basisinfrastructuur Bels Lijntje. 

2. Wethouder van Dijk te mandateren het addendum te 
ondertekenen. 

3. In te stemmen met de ontwerpen Bels Lijntje Infrastructuur. 
 

  



 
 
 
 
 
      
 

 

5 FY Financiële ondersteuning intocht Sinterklaas Riel en Goirle 
 
Toelichting: 
De stichting Vrienden van Sinterklaas Goirle en Riel organiseert op 
zondag 13 november 2022 de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in 
Goirle en Riel. Dit doet ze in samenwerking met de ondernemers in 
Riel en Goirle en diverse sponsoren. Met name de intocht in Goirle is 
groots van opzet en trekt bezoekers vanuit Goirle en de regio. Jaarlijks 
vraagt de stichting een bijdrage aan de gemeente voor de organisatie 
van de intocht. 
 
Besluit:  

1. Aan de Stichting Vrienden van Sinterklaas Goirle en Riel een 
bijdrage van € 1.500,00 toe te kennen. 

2. Deze bijdrage te dekken uit het budget Economische 
ontwikkeling. 

 


