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Geachte raads- en burgerleden,    
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Hierbij nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst over de Gespreksnota Strategische heroriëntatie op 
dinsdag 2 november 2021 om 19.30 uur in de raadzaal.  De agenda is tot stand gekomen in overleg met de 
raads- en burgerleden die in een werkgroep betrokken zijn bij de voorbereiding van de heroriëntatie.  De 
bijeenkomst zal worden geleid door een externe voorzitter, Richard Engelfriet.  
 
Het zal een interactieve avond worden. U heeft ruimschoots de gelegenheid heeft om met elkaar te praten 
over de vraag hoe Goirle er in 2040 uit zal zien, als het aan u ligt. Overigens is het, net als bij “gewone” 
beeldvormende vergaderingen, niet de bedoeling dat u zich politiek vastlegt op standpunten. Het doel van de 
avond is om een goed en breed beeld te krijgen van de informatie die beschikbaar is en om samen te kijken 
wat er nog meer nodig is zodat de raad aan het einde van het proces op een goede manier een besluit kan 
nemen. 
 
Alle raads- en burgerleden kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst. In verband met de voorbereiding vragen 
wij u om u uiterlijk maandag 1 november om 9:00 uur aan te melden door het sturen van een mail aan 
griffie@goirle.nl. Verwacht wordt dat mensen met corona gerelateerde klachten thuisblijven. Neemt u 
wanneer u niet kunt deelnemen aan de vergadering ook zo spoedig mogelijk contact op met de griffie. Door de 
opzet van de avond is deze vergadering niet te volgen via de website https://raad.goirle.nl.  
 
 
Agenda 
 
19.00 u – inloop met koffie 
 
19.30 u - opening door Richard Engelfriet 
 
19.55 u – ambtelijke presentatie over de gespreksnota en gelegenheid tot vragen stellen 
 
20.30 u – in kleine groepen bespreking van de scenario’s  
 
21.00 u – koffiepauze 
 
21.15 u - plenaire discussie  
 
21.40 u – hoe nu verder? Wat heeft u nodig voor het vervolg?  
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22.00 u – afronding  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorbereiders, 
de griffier, 
 
Berry van ‘t Westeinde 


