
 

 
  
 

 
Verslag  Kennismakingsbijeenkomst raden Goirle en Tilburg 

Gehouden op  28 februari 2023 

Opgemaakt door Griffie: Ingrid van Breda en Bart Bosmans 

Aanwezig  22 (burger)raadsleden Tilburg 
16 raadsleden Goirle 
Burgemeester van Tilburg en Burgemeester van Goirle 
3 Griffie Tilburg 
3 Griffie Goirle 

 

Kennismakingsbijeenkomst 

Het doel van deze kennismakingsbijeenkomst is: 
1. kennismaken en investeren in de relatie tussen de raden van Goirle en Tilburg; 
2. investeren hoe we in de toekomst kunnen samenwerken op thema’s die voor beide 

gemeenten van belang zijn. 
De subdoelen zijn: meer begrip voor elkaar, inzicht in andere manier van werken en inzicht in andere 
manier van kijk op thema’s. Door eerst een gezamenlijke basis te leggen en te werken aan de relatie 
is er in de toekomst meer mogelijk op de inhoudelijke samenwerking.  
 
19.00 uur Inloop 
19.30 uur Opening (Mark Verhoeven, waarnemend raadsvoorzitter Goirle) 
19.35 uur Welkomstwoord (burgemeester Goirle) 
19.45 uur Samenwerking Goirle en Tilburg (burgemeesters Goirle en Tilburg) 
Waar zien we elkaars belang en hoe zien we de samenwerking? 
Toelichting ontwikkelingen en onderwerpen, die spelen en waar Goirle en Tilburg elkaar tegen komen. 
20.00 uur Samenwerking regio Hart van Brabant (Isabelle Visser, raadslid Goirle) 
De samenwerking binnen de regio Hart van Brabant wordt toegelicht door Isabelle Visser, lid van de 
Regionale adviescommissie. 
 
20.05-20.30 uur: Break-out sessie  
In drie groepen van gedachten wisselen over hoe we willen samenwerken en op welke thema’s? 
Het gesprek kan worden gestart en gevoerd aan de hand van de volgende drie stellingen: 

1. Samenwerken: welke onderwerpen? 
2. Hoe willen we samenwerken? 
3. Welke afspraken maken we? 

 
GROEP 1 (Raadzaal) Antoon van Baal 

 Welke onderwerpen? 
1. Huisvesting arbeidsmigranten, statushouders 
2. Huisvesting onderwijs 
3. Ruimtelijke ordening van Goirle en Tilburg 
4. Mobiliteit A58/Openbaar Vervoer/Snelfiets 

 Hoe willen we samenwerken? 

• Gezamenlijke werkbezoeken 

• Samen lobbyen 

• ‘City-marketing’ 

• Versterken lokale democratie 

• Benen op tafel sessies (1 á 2 per jaar) 

 Welke afspraken maken we? 

• Griffie als 1e verbindingsofficier 

• Weet elkaar te vinden en zoek daar informele vormen voor 



 

 

 
GROEP 2 (A 009) Teun van den Brand 

 Welke onderwerpen? 
1. Geluidswerende voorziening A58 
2. Schoolhuisvesting 
3. Huisvesting arbeidsmigranten 
4. Verkeersafwikkeling in de Bakertand 

 Hoe willen we samenwerken? 

• Constructieve samenwerking, bijvoorbeeld bij bestemmingsplanwijziging, 
verwachtingen duidelijk maken (financiële haalbaarheid) 

• Voorbeeld is Willem II inclusief sport 

• Met elkaar het gesprek voeren over de ‘hardheid van de grenzen’. 

 Welke afspraken maken we? 

• We moeten met elkaar in gesprek blijven, constructief blijven kijken naar oplossingen 

• Goirle kan t.a.v. de huisvesting arbeidsmigranten contact opnemen met de 
klankbordgroep / projectleider uit Tilburg om bezwaren te uiten.  

 
GROEP 3 (Fractie-Kamer) Willem-Jan van Hest 

 Welke onderwerpen? 
1. Verkeersontsluiting en openbaar vervoer 
2. Sportvoorzieningen 
3. Huisvesting arbeidsmigranten 
4. Veiligheid, openbare orde en ondermijning 

 Hoe willen we samenwerken? 

• Samenwerken op het gebied van sport (padelbanen, openlucht zwembad), bibliotheek 
en cultuur. Ruimte en financiën zijn schaars. 

• Versterking zoeken. 

 Welke afspraken maken we? 

• Omgevingsdialoog eindigt niet bij een dorps-, stads- of gemeentegrens 

• Regionale Radenavond beter benutten 

• Start bij aanvang raadsperiode al met kennismaken, kennis delen 

• Gaan we de gemaakte afspraken ook echt uitvoeren?! 

 
20.30-21.00 uur: Reflectie en afspraken 
Wat zijn de conclusies en eventuele afspraken over de samenwerking? 

 Rondvraag n.a.v. terugkoppeling: 

• Ook samenwerking zoeken op het recreatieve vlak (Goolse Geheimen) met Tilburg 

• Eigenlijk is één keer per jaar elkaar ontmoeten te weinig. 

  

 Afsluiting burgemeester: 

 • Grens ontkennend bezig zijn! 

 • Er is een basis gelegd om samen te werken op inhoudelijke thema’s die voor beide 
gemeenten van belang zijn. 

 • Nuttige en waardevolle avond, krijgt zeker vervolg. 

 
21.00 uur: Afsluiting en informeel samenzijn met borrel/hapje 

 

 

 


