
 

 
Griffie 
 
 

 

  

Raads- en burgerleden 
Gemeente Goirle 
 
   

 

Kenmerk Uw brief van Zaaknummer Datum 
   15-2-2021 

Onderwerp Behandeld door Afschrift aan Bijlage(n) 
Werkbezoek kringloop en milieustraat Berry van 't Westeinde   

 
diversen 

Tel (013) 5310 626 

  

 
Geachte raads- en burgerleden,    
 

Correspondentieadres | Postbus 17 | 5050 AA Goirle | (013) 5310 610 | info@goirle.nl 
Bezoekadres | Gemeentehuis Goirle | Oranjeplein 1 | www.goirle.nl   
IBAN-nummer | NL86 BNGH 02 85 00 28 48 

Namens de regiegroep nodig ik u uit voor een werkbezoek op dinsdag 9 maart 2021 om  
16:00 uur bij de kringloop en de milieustraat. De milieustraat staat onder druk. Afgelopen jaar kwamen 60% 
meer bezoekers dan in 2016. Ook het aantal te scheiden afvalstromen is sinds de opening toegenomen van 9 
naar 23 stromen. Hoe gaan we hiermee om? Door een werkbezoek op locatie wordt u bijgepraat door 
manager van kringloopbedrijf La Poubelle Theo van der Bruggen en afvaldeskundige Pieter Reus. 
 
In verband met de maatregelen die wij voor COVID moeten treffen vragen wij u om zich via de mail aan te 
melden bij griffie@goirle.nl uiterlijk op 7 maart 2021 
 
Programma 
16.00 welkom ‘buiten’ (ivm COVID-maatregelen) door wethouder 
16.05 korte inleiding inzake problematiek milieustraat en zoektocht naar verbetering door Pieter Reus 
16.15 korte inleiding inzake ontwikkelingen Circulair Ambachtscentrum door Theo van der Bruggen  
16.25 splitsen bezoekers in 2 groepen die achtereenvolgens worden rondgeleid door/over de kringloop en 
milieustraat. 
a) rondleiding op de milieustraat ter verduidelijking problematiek met ruimte voor vragen 
b) rondleiding door kringloopbedrijf ter verduidelijking uitdaging circulair ambachtscentrum met 
hoor/wederhoor 
17.25 terugkomst ‘buiten’ korte samenvatting met ruimte voor vragen 
17.30 afsluiting ‘buiten’ door wethouder 
17.35 sluiting 
 
Noot: Vanzelfsprekend is dit programma onder voorbehoud van eventuele COVID-restricties. Indien 
noodzakelijk kan dit werkbezoek verder worden opgesplitst in kleinere groepen in verband met COVID. Al naar 
gelang de groepsgrootten moet daarvoor eerder worden gestart (nader te bepalen). 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep, 
 
 
 
Mark Verhoeven 
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