
Denk mee met Goirle – 14 september 2019 – Ome Neeff 

Verslag inwonersbijeenkomst 

 

18 inwoners van de gemeente  Goirle praten over de begroting van de gemeente voor het komende 

jaar. In de ochtend is aan vijf tafels  in drie ronden de dialoog gevoerd over de toekomst van Goirle: 

Ontdekken, Dromen, Onderzoeken. Op het “tafelkleed” zijn per ronde door de tafelvoorzitter 

aantekeningen gemaakt. De belangrijkste bevindingen aan de tafels zijn door de tafelvoorzitters 

gedeeld met de andere aanwezigen.  

 

Tafel Laurens: 

Tevreden over faciliteiten in de breedte binnen de gemeente. Het is goed leven in Goirle. Kans: 

inwoners kunnen meer bijdragen (in uren) aan groenonderhoud, verenigingen, onderwijs. Kunnen 

contributies voor verenigingen kostendekkend zijn? De meningen zijn hierover verdeeld. Goed om 

naast Tilburg te wonen: wel de lusten, niet de lasten. Maar wel dorps en zelfstandig blijven. Kans: 

privatisering wijkcentra via bewoners in de wijk (bijvoorbeeld Boomtak, Tilburg). 

 

Tafel Marlies: 

Mensen zijn erg tevreden over het niveau van de huidige voorzieningen. Goirle biedt rust in een 

mooie groene omgeving. Er mag meer aandacht zijn voor groen in de wijk en een duurzame 

inrichting van de leefomgeving. Dankzij veel van de voorzieningen worden zorgkosten in de toekomst 

gedrukt. Intensiveren van de inzet op deze voorzieningen lijkt dan eerder wenselijk dan bezuinigen. 

Aan deze tafel is hiervoor de verhoging van de OZB bespreekbaar.  

 

Tafel Berry: 

“Gôol moet Gôol blève.” Kwaliteit en diversiteit van de voorzieningen is hoog en als het hier niet is, 

dan wel in Tilburg. We vinden dat allemaal belangrijk. We zijn niet te groot, maar ook niet klein. Er is 

een goede sociale balans. We willen dit graag behouden. In de toekomst zijn we er met elkaar en 

voor elkaar. Voor de begroting is het belangrijk om de samenhang te blijven zien. Dat betekent dat 

geen essentiële schakels in de sociale samenhang weggehaald moeten worden. Onderzoek of doelen 

op een andere manier kunnen worden gerealiseerd. Er is meer data nodig om dat goed te kunnen 

beoordelen.  Verhoging van belastingen is bespreekbaar.  

 

Tafel Niek: 

Goirle is een mooie gemeente om in te leven. Veel culturele voorzieningen en een rijk 

verenigingsleven in een mooie natuurlijke omgeving. Door de schaal van Goirle is er grote 

betrokkenheid. Mensen kennen elkaar, maar laten elkaar ook. Aanspreken is niet gewoon. We 

dromen van een gemeente waar ruimte is voor creatieve ontwikkeling, voor duurzaamheid en waarin 

inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Daar zit ook een kans voor de 

toekomst: meer empowerment in de wijk, meer vrijwilligers en een grotere betrokkenheid. Anders 

denken biedt ruimte voor nieuwe initiatieven. En ga een parkeerbelasting heffen. 



Tafel Leanne: 

Goirle heeft alle basiselementen om de jeugd een goed maatschappelijk fundament te geven. Naast 

de mooie woonomgeving is de solidariteit en sociale cohesie een grote meerwaarde. De faciliteiten 

op uiteenlopend gebied worden geroemd. CC Jan van Besouw is het hart van de gemeente. We 

hebben een veilige en schone gemeente. De gemeente heeft een rol als aanjager van gewenste 

ontwikkelingen, of van het faciliteren van het aanjagen. Burgers – van jong tot oud - en bedrijven 

staan mede aan de lat voor de uitvoering.  

Tussen de tweede en derde ronde laat Karel de resultaten zien van de enquête die onder inwoners is 

gehouden. Hij tekent daarbij aan dat de dit niet moet worden gezien als een wetenschappelijk 

verantwoord onderzoek. De procentuele verdeling van de stemmen van de inwoners is als volgt: 

• Zorg en hulp  34% 

• Jeugd en onderwijs 18% 

• Sport   5% 

• Kunst en cultuur 22% 

• Leefomgeving  13% 

• Belastingen   7% 

We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch. Tijdens de lunch wordt nog druk door 

gediscussieerd over de ervaringen van deze ochtend. 

In de middag verdelen we het budget. In vier stappen zetten we aan drie tafels in op de twintig 

thema’s, waaraan de gemeente met meer of minder beleidsvrijheid werkt. In de spelvorm die 

hiervoor is gekozen, zetten de deelnemers fiches in op de thema’s. Met de opdracht om in die vier 

stappen tot consensus te komen. Dit geeft weer volop stof voor discussie.  

 

 

  



 

Tafel Niek: 

 

Rode draad: de gemeente moet 

faciliteren, niet zelf uitvoeren. 

Het cultureel centrum is een 

hub, waar mensen en 

voorzieningen samen komen. 

Geen subsidie voor jeugdsport, 

wel voor de bibliotheek en 

Factorium. Inwoners dragen bij 

naar draagkracht, met 

regelingen voor mensen die dat 

niet kunnen betalen. Inwoners 

kunnen een grotere bijdrage 

leveren aan onderhoud en 

instandhouding van de openbare 

ruimte. Blijf de samenhang zien! 

 

Tafel Monique: 

Duurzaamheid is een belangrijk 

thema: milieustraat, goede 

fietsvoorzieningen en betaald 

parkeren invoeren. Ziel, het hart 

van de gemeente is het cultureel 

centrum. Geldt ook voor andere 

voorzieningen zoals de Leijbron. 

Kijk wel naar optimalisatie van de 

bezettingsgraad. Goirle is voor 

iedereen, iedereen moet mee 

kunnen doen. Bezuiniging is 

mogelijk op sportsubsidie, 

buurtsportcoaches, 

vergunningverlening en 

handhaving, 

kunstvoorwerpen/exposities, 

onderwijsvoorzieningen.  

 



Tafel Leanne: 

Basis voor de ontwikkeling van 

de jeugd: voorkomen is beter 

dan genezen. Ontwikkelen op 

sociaal gebied, mentaal, fysiek en 

veiligheid. Zoek de samenhang in 

de uitwerking. Jeugdsport is 

belangrijk, daarvoor zijn 

accommodaties nodig. Zorg dat 

iedereen mee kan doen: zorg 

voor een vangnet voor inwoners 

die anders niet mee kunnen 

komen. Duurzaamheid is een 

belangrijk thema. Zorg 

bijvoorbeeld voor minder afval 

en als je bouwt, doe het dan 

duurzaam. Er was nog geen 

consensus over de vraag wie welke rol heeft: waar is de gemeente van, wat kan aan particulier 

initiatief worden overgelaten. We weten wat we belangrijk vinden, maar hoe organiseer je dat en 

wat betekent dat in financieel opzicht.  

 

Na de vier stappen resulteert de volgende verdeling van de middelen. Dit wordt in het voorstel aan 

de gemeenteraad meegenomen.  

 

 

 



Wat vonden de deelnemers van deze dag? 

• Lastig om keuzes te maken 

• Raadsleden moeten hun werk doen, deze bijeenkomst zou niet nodig moeten zijn. De 

bijeenkomst was “wel aardig”. 

• De jeugd en de jeugdgemeenteraad wordt gemist. 

• Goed initiatief, jammer dat zo weinig mensen deel hebben genomen.  

• Doe dit eens op de scholen. 

• Neem een aselecte steekproef uit het inwonersbestand en nodig die mensen uit.  

• 12 jaar geleden is een reeks bijeenkomsten over de toekomst van Goirle georganiseerd in 

huiskamergesprekken. Daar hebben de deelnemers weinig van terug gehoord. Zorg dat dit 

nu wel gebeurt. 

• Positief om hierbij betrokken te zijn. Open en eerlijke gesprekken over verschillende 

onderwerpen. Rijke voedingsbodem voor de gesprekken in raad, college en ambtelijke 

organisatie.  

Raadslid Piet Verheijen: het is belangrijk om deze meningen te horen. We zijn 

volksvertegenwoordigers en willen alle stemmen horen! Niet alleen bij de verkiezingen, maar altijd. 

Keuzes maken is moeilijk, dat ervaren we met elkaar. Er is “verschilligheid”, ieders bijdrage is 

belangrijk. Piet vond het een waardevolle dag, hij heeft nog meer mensen leren kennen. Hij bedankt 

het college voor de organisatie van deze bijeenkomst. Maar vooral dankt Piet alle aanwezigen, die 

vandaag hun bijdrage hebben geleverd.  

Wethouder Johan Swaans: Dank voor de inzet van de medewerkers, die deze dag mogelijk hebben 

gemaakt. Hij vindt het heel waardevol dat inwoners en achterbannen van fracties in de 

gemeenteraad dat deze dialoog hebben gevoerd. De rol van de gemeente is ter sprake gekomen. 

Moet de gemeente alles doen, kunnen inwoners meer (naar draagkracht) bijdragen? Hij dankt de 

aanwezigen heel hartelijk! 

 

Tot slot maken we een mooie 360 graden foto. 
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