
Van:  
Verzonden:  
Aan: Archief Email <Archief@goirle.nl> 

Onderwerp: open brief aan de raad 

 

Beste lezer, 
 

Bijgaand een open brief aan de gemeenteraad.  
Ik heb deze brief aangeboden aan GB ter publicatie. 
 

Met vriendelijke groeten,  
inwoner 
 

Goirle en de kikkers in het pannetje 2 

Nog maar weer eens een open brief aan de gemeenteraad van Goirle 

 

Het klimaat verandert stevig. Je zou dan verwachten dat de gemeente voor 
ons allen 

alles op alles zet om dit het hoofd te bieden. Maar dat valt vies tegen. 
Wat is het geval? 

Goirle verdroogt en verhit en de natuur verarmt door veel te intensieve 
menselijke 

activiteiten. 
Daar hebben we de afgelopen jaren al wat staaltjes van meegemaakt: 
- Ernstige droogteschade door 6 maanden geen enkele drup regen in 2018. 
- Goirle als warmste plaats in Europa in augustus 2019 met langdurige 
hittegolf en een 

hitterecord van 40,5 graden, slecht voor de gezondheid van de inwoners.  
- Enorme hoosbuien in juni 2020 en in 2021. 
- De natuur is ernstig uit balans: 70% van de insectenpopulatie is verdwenen; 
plagen 

van processierups en buxusmotten illustreren de biodiversiteitsproblemen.  
Wat moet er gebeuren? 

- De overheden hebben afgesproken dat de gemeenten uiterlijk in 2020 een 

uitvoeringsagenda klimaatadaptatie hebben opgesteld. 
- Na drie hete en droge zomers vonden veel raadsleden bij de behandeling 
van het 
Programma Water en Riolering droogte een groot probleem. En stelden 
vervolgens een 

plan vast dat geen droogtebestrijdingsplan is. 
- Eind 2019 heeft de gemeenteraad van Goirle de motie ‘Regionaal 
biodiversiteitsbeleid’ 
aangenomen met ‘basiskwaliteit natuur’ als uitgangspunt.  
Je zou dan denken dat deze 3 grote problemen met het leefmilieu bij de 

gemeenteraadsverkiezingen een rol spelen en dat alle partijen daar 
oplossingen voor 
aandragen. 



In Goirle is daar helaas weinig tot niks van te merken. 
Wat zien we nu? 

- De klimaatadaptatieagenda is nog steeds nergens te bekennen. 
- Een droogtebestrijdingsplan ontbreekt. 
- Beleid met meetbare doelen voor biodiversiteitsherstel samen met inwoners 
en andere 

stakeholders wil er maar niet komen. 
 

De gemeentekikkers zitten nog steeds rustig in het pannetje en doen geen 
pogingen om 

deze fundamentele problemen fundamenteel aan te pakken.  
Het blijft bij enkele deelterreinen en projecten zonder strategisch kader en 
zonder 
prioriteiten waar alle bewoners van profiteren.  
Dit in tegenstelling tot de grote buur Tilburg die op deze onderwerpen wel 
voortvarend 

bezig is.  
 

Moeten we zo doorgaan? Lijkt me niet. 
Daarom deze 3 punten gratis aangeboden ter agendering en oplossing voor 
de 

komende raadsperiode. 
Ik hoop er het beste van. 
 

Inwoner 
Goirle 
 


