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Betreft:  Voorgenomen besluit sluiting locatie van jongerensoos Mainframe  
Datum: woensdag 6 januari 2021 
 
 
Aan:  
Het college van burgermeester en wethouders, 
De leden van de gemeenteraad van Goirle, 
 
In december 2019 heeft het bestuur van WIG al een brief geschreven naar het college 
van B&W en naar de gemeenteraad dat zij het zeer zouden betreuren wanneer deze 
unieke locatie voor het jongerenwerk in Goirle zou sluiten. Wij hebben overigens nooit 
een antwoord op deze brief gekregen waarvan akte. 
 
Door de vele media aandacht aan het voorgenomen besluit kan en wil het bestuur van 
de oudervereniging WIG nogmaals een dringend beroep doen op het college van B&W 
en de gemeenteraad om alsnog af te zien van het voorgenomen besluit om de eigen 
locatie van mainframe te sluiten en wel om de onderstaande redenen: 

 Jongeren hebben wel degelijk behoefte en het recht om over een eigen locatie te 
kunnen beschikken. 

 De gemeente moet trots zijn op hun jongeren en de vele vrijwilligers die invulling 
geven aan de vele activiteiten voor de jeugd van Goirle.  

 Voor de jongeren met een beperking zowel geestelijk als lichamelijk wordt door 
Mainframe maandelijks een ontspanningsavond aangeboden. Deze activiteit was 
groeiende. Hier was in Goirle e.o. behoefte  aan. Door de sluiting zou dit in een 
keer komen te vervallen. Dit kan en mag niet gebeuren zeker nu er in de directe 
nabijheid van mainframe een nieuwe woonlocatie is bijgekomen voor 
voornoemde doelgroep nl. WINGS 
 

In het kader van volwaardig burgerschap en participatie van mensen met een beperking 
mag het beleid van politiek Goirle hier zeker niet aan voorbijgaan. Of moeten deze 
mensen voor hun ontspanning maar weer naar de grote stad Tilburg. De 
vervoersproblematiek ten spijt. 
 
Daarom deze noodkreet “gemeente neem je verantwoordelijkheid en houd Mainframe 
open voor de jeugd van Goirle” 
 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lieke van Os 
Namens het ouderinitiatief Wonen In Goirle  (WIG) 

 


