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Op 20 december 2011 behandelde de raad de "Werkagenda 2011-2015 voor regionale samenwerking in het 
Hart van Brabant". Daarbij werd door de raad een motie ingediend en aanvaard, inhoudende dat het 'versterken 
van het cluster van zorgservices, medische innovatie en life sciences met inbegrip van campusontwikkeling en 
Social Innovation in de maatschappelijke zorg' en 'extensieve vormen van recreatie, aantrekkelijk landschap en 
ontwikkeling van de hele regio als verblijfsomgeving' voor Goirle de meest toepasselijke doelen zijn uit de 
regionale werkagenda. Om die reden zou ernaar gestreefd moeten worden, dat binnen Hart van Brabant Goirle 
een plek wordt waar ontwikkelingen op deze gebieden gedijen. Verder verzocht de raad ons college om in 2012 
een concreet project in onze gemeente op te starten, in relatie tot genoemde doelen, waardoor de positie van 
Goirle en de regio verder worden versterkt. Hierbij informeren wij u over de door ons ondernomen stappen. 
 
Op het gebied van 'care' is er door de betrokken bestuurders (burgemeester Rijsdorp en wethouder Sperber) een 
brainstormsessie gehouden met ervaringsdeskundigen uit het zorgveld. Dit heeft geleid tot het idee om in Goirle 
een maatschappelijke EHBO met een regionale functie op te richten. Doel van het maatschappelijk EHBO is dat 
er ook voor acute mentale en psycho/sociale nood buiten kantooruren een duidelijk hulploket beschikbaar is. 
Daarbij gaat het (juist) niet om het inrichten van een nieuwe organisatie, maar om het samenbrengen van 
bestaande crisisdiensten en met gebruikmaking van bestaande infrastructuren; het creëren van synergie. Via 
een herkenbaar crisismeldpunt kan na een intake beroep worden gedaan op een achterliggend netwerk van 
ketenpartners.  
De contouren van dit plan zijn door ons neergelegd in een startnotitie, die 22 februari a.s. wordt behandeld in de 
Stuurgroep Care Avenue van Midpoint Brabant. In deze stuurgroep heeft ook wethouder Sperber zitting. 
Afhankelijk van het enthousiasme voor het idee - dat overigens door meerdere relevante ketenpartners al goed 
is ontvangen - zal er een concreet projectplan worden opgesteld.  
 
Ook inzake 'leisure' zijn er bestuurlijk diverse contacten gelegd. De heer Bikker (Midpoint Brabant) en de heer 
Mommaas (hoogleraar leisure studies UvT) hebben op uitnodiging ons buitengebied bezocht. Bij die gelegenheid 
is uitgebreid van gedachten gewisseld over kansen en mogelijkheden voor recreatie en toerisme in relatie tot 
het ambitiedocument Leisure Boulevard.  



Onze gemeente biedt een prima setting voor hoogwaardige verblijfsaccommodaties gekoppeld aan een actieve 
en educatieve natuurbeleving. De Recreatieve Poort kan daarin als belangrijke 'hot spot' fungeren. Daarnaast is 
de zogenaamde 'maakindustrie' - zowel qua historische context als qua high tech innovaties - een geschikt 
thema om nader als toeristische pijler te verkennen. 
De komende periode is het zaak dat de lokale ambities voor recreatie en toerisme meer vastomlijnd worden, 
zodat er een goede basis en voedingsbodem ligt om op verder te borduren en ook voor externe partijen helder is 
wat men in onze gemeente kan verwachten. Binnen de regio Hart van Brabant wordt momenteel een leisure-
kansenkaart opgesteld. Ons college heeft daarin aangedrongen op een sterke profilering van de 
verblijfskwaliteiten van Goirle en Riel. Daarnaast is het wenselijk dat wij een beleidsnotitie opstellen waarin het 
belevingsconcept van onze gemeente in de vorm van een gemeentelijke leisure-kansenkaart kernachtig wordt 
verwoord. Hiervoor worden de eerste voorbereidingen getroffen. 
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