
Aan het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Goirle 
 
via email aan bestuurssecretariaat@goirle.nl 
 
cc aan Griffie, gemeente Goirle 
 Loek Sijbers, Factorium 
 
datum 22 april 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Langs deze weg informeren wij u dat wij als Burgerinitiatief Cultuureducatie Goirle Riel gestopt zijn. Helaas is 
gebleken dat het hoofdlijnenakkoord zoals in de Intentieverklaring verwoord, niet kan rekenen op enige steun 
van uw college. Het is onbegrijpelijk dat u als college in eerste instantie een ordinaire bezuiniging op 
cultuureducatie hebt doorgevoerd zonder enige borging van continuïteit in aanbod en laagdrempelige 
toegang. Als burgerinitiatief zijn wij vanuit grote zorg en betrokkenheid in dat gat gesprongen en hebben u 
voorgesteld om -met inbreng van eigen middelen !- hiervoor zorg te dragen. Dit gaf u de gelegenheid om de 
cultuurnota in wording te voorzien van een uitvoeringsparagraaf en financiële onderbouwing. Uit de 
terugkoppeling naar aanleiding van uw bespreking in het college jl. dinsdag 20 april, blijkt dat dit niet op uw 
steun kan rekenen.  
 
De manier waarop u al bijna een jaar lang met ons als burgerinitiatief bent omgesprongen en de manier 
waarop u met ons communiceert, heeft aan onze kant geleid tot wantrouwen en het verlies van geloof in 
burgerparticipatie en de lokale democratie. Ons vertrouwen in uw college is weg; u verdient onze steun 
simpelweg niet meer. De kloof tussen politiek en burgers is aanzienlijk vergroot, die trieste conclusie trekken 
wij. Dat komt volledig op uw conto.  
 
Wij zijn gestopt met pijn in het hart richting de docenten die wij gevoelsmatig ‘in de steek laten’. En met grote 
zorg over laagdrempelige toegang tot cultuureducatie voor ieder kind in Goirle en Riel. Maar wij hebben er 
werkelijk alles aan gedaan en veel geduld betracht, het houdt een keer op.  
 
Wij zullen onze achterban informeren. Cultuureducatie is en blijft dus uw verantwoordelijkheid. In dat kader 
wijzen wij u graag op een aantal punten: 
 
1. Gelukkig zijn er contractuele afspraken tussen SCAG, Factorium en de docenten omtrent het ‘om niet’ 

gebruiken van de zalen in het CC Jan van Besouw tot eind 2022.  
2. De instrumenten zijn jaren geleden ‘om niet’ door de gemeente aan Factorium overgedragen; het kan niet 

anders dan dat u als gemeente deze instrumenten ‘om niet’ terug in bezit krijgt nu de relatie met 
Factorium voor cultuureducatie is beëindigd.  

3. De werving van een cultuurcoördinator via Factorium is stopgezet vanuit de gewekte verwachting dat er 
bij monde van de wethouder een akkoord was tussen uw gemeente en ons initiatief. Het is nu aan u om 
dit verder op te pakken. 9 sollicitanten, wachten nu al 2 maanden, op duidelijkheid. 

 
Wij zijn diep teleurgesteld in de betrouwbaarheid en daadkracht van uw college.  
 
Het heeft ons inziens geen zin om hierover nog nader in contact of gesprek te treden. Ons initiatief is gestrand, 
cultuureducatie was, is en blijft uw verantwoordelijk. Wij hopen op het beste maar houden ons hart vast.  
 
Namens het burgerinitiatief 
 
 
 
Marleen van Eijndhoven  Rob Kluyt 
 
 


