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Beste regiegroepleden, 

Graag wil ik het volgende bij jullie onder de aandacht brengen met daarbij het verzoek om dit 
voorstel te agenderen voor de eerst komende BOT regiegroepvergadering (17-12-2018). 

Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering van 23 oktober 2018 waarin het proces tot de 
totstandkoming van de visie op wonen in de gemeente Goirle is besproken zijn wij geïnformeerd over 
het gesprek tussen de wethouder en direct belanghebbenden bij het tot stand komen van deze visie. 
Dit gesprek heeft op 1 november achter gesloten deuren plaats gevonden. De belanghebbenden die 
hier genoemd werden zijn personen en organisaties die een economisch belang hebben bij het 
opstellen van een woonvisie. Daar is op zich niets mis mee maar in dit geval hebben we de 
belastingbetaler ofwel zij die het financieel waar moeten maken, zijnde onze inwoners, niet 
betrokken. 

Indachtig de bijeenkomsten van januari 2018 “het gevoel van Riel en het gevoel van Goirle” waren 
wonen, communicatie en betrekken van onze inwoner in een vroegtijdig stadium, de belangrijkste 
thema´s. 

Tevens indachtig het huidige bestuursakkoord dat ‘dienstbaarheid’ als één van de twee leidende 
thema’s kent bevat een definitie van dienstbaarheid en wel als volgt:  “dienstbaar zijn aan de 
samenleving door op een nieuwe wijze te werken: de Gôolse democratie. Wij gaan meer luisteren en 
wij gaan meer ruimte geven aan inwoners om zelf (mee) te beslissen.”  

Het werken met het BOB model is hier een goede aanzet toe. Zo ook de door LRG bepleite en 
raadsbreed ondersteunde “omgevingsdialoog” bij wijzigen van bestemmingsplannen.  Dit zijn echter 
niet de enige en wellicht ook niet de meest passende instrumenten om onze dorpsgenoten te 
betrekken bij vraagstukken van een groter democratisch gehalte als zijnde de woonvisie. 

Graag zou ik daar met jullie over in gesprek gaan om te bezien hoe we de Goolse democratie meer 
inhoud kunnen geven en richten op het zeer vroegtijdig betrekken van onze inwoners. 

Het gesprek van 1 november is inmiddels voorbij daar doen we niets meer aan maar ik wil graag voor 
de toekomst regelen dat bij het opstellen koersen, visies die een langer termijn beslaan, onze 
inwoners vanaf het begin betrokken worden.  

Hoewel we de eerste slag omtrent het betrekken van de inwoners bij de woonvisie gemist hebben is 
het nog niet te laat om dit alsnog te doen.  Graag wil ik dan ook met de regiegroep bekijken waar in 
het proces dit nog past. 

 

Met vriendelijke groet, 

Piet Verheijen 


