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agenda

1. opening door burgemeester

2. trends & ontwikkelingen en stand van zaken (deze presentatie) door Rob Kluyt

incl vragen en discussie allen

3. toekomstbeeld en ambitie elke partij
elke partij wordt gevraagd om in maximaal 5 minuten 
haar visie te geven op de gewenste aanpassing van het 
toekomstbeeld en de ambitie (zie pagina 14)

4. discussie over toekomstvisie allen

5. next steps door Rob Kluyt

6. sluiting door burgemeester
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thema avond gemeenteraad 10 april 2013



visie document

• onderstaand model beschrijft hoe toekomstbeelden zich verhouden tot de ambitiepiramide en hoe dan weer in de context van een 
gemeente kan worden vertaald

• een toekomstvisie document bevat vaak een toekomstbeeld in combinatie met ambitie(s) voor een lange periode (minimaal 10 
jaar); de uitwerking daarvan (concrete doelen) en resultaten daarvan (concreet, afdwingbaar, tastbaar) horen niet thuis in een 
toekomstvisie document

• in de gemeentelijke context horen doelen en resultaten niet thuis in een toekomstvisie document; vanuit het democratische 
systeem vinden elke 4 jaar verkiezingen plaats waarna partijen tot coalitievorming komen en voor 4 jaar een program met doelen 
en maatregelen/acties opstellen afgeleid uit en gebaseerd op de ambities

3RK 20130328

rol toekomstvisie document in gemeentelijke context



1. huidige toekomstvisie 2015 Goirle ‘Groen en Sociaal’

In 2015

1. is Goirle een hechte gemeenschap, voelen mensen zich 

betrokken

2. is grote sociale samenhang

3. is sterke deelname aan verenigingsleven en 

vrijwilligersinzet

4. wonen senioren zelfstandig en versterken de sociale 

infrastructuur

5. krijgen jongeren alle mogelijkheden om actief te zijn en 

wordt ontwikkeling gestimuleerd

6. krijgen jongeren extra steun bij vragen of moeilijkheden

7. krijgen Goirlenaren zorg als dat nodig is

8. biedt de gemeente voorzieningen van hoge kwaliteit die 

aansluit op behoeftes

9. is een positieve sfeer tussen mensen als gezamenlijke 

verantwoordelijkheid

10. overheid heeft ondersteunende rol

11. voorwaarde is integrale wijk- en buurtgerichte oriëntatie

12. samen bouwen aan leefomgeving, is zélf gewenste 

kwaliteit van leven bepalen

In 2015, recreatie en zorg

• trots op uniek buitengebied van bossen, beken en de Regte Heide

• geen massatoerisme, wel creatie van de Recreatieve Poort met goede wandelroutes 

en fietspaden

• ruimte aan theater, verenigingsleven en organisatie van evenementen

• behouden en uitnodigen van hoogwaardige zorginstellingen 

• op economisch terrein zijn recreatie en zorg (leisure en care) speerpunten

In 2015, nieuwe locaties voor sport en wonen

• als woongemeente voorzien in eigen woonbehoefte, naast regionale taakstelling

• woningbouw op bestaande locaties, niet buiten grenzen bebouwde kom

• nieuw bouwlocatie is Sportpark Van den Wildenberg

• sportpark is verplaatst naar Riels Kwadrant waar een hoogwaardig, modern, goed 

geoutilleerd en duurzaam sportpark komt dat Goirle en Riel verbindt

In 2015, Riel

• behoudt haar unieke karakter van sterke sociale samenhang en typisch dorpse 

karakter

• in groene corridor tussen Riel en Goirle komt geen nieuwe woningbouw

• beperkte uitbreiding woningbouw op locatie Heisteeg, op inbreidingslocaties binnen 

bebouwde kom en uitbreiding aan noordkant bij Zandeind en Belslijntje

de visie zoals in 2008 geformuleerd, samengevat weergegeven: toekomstbeeld en doelen
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• bevinding: de toekomstvisie bevat een beschrijving van het toekomstbeeld en doelen/resultaten



1. huidige toekomstvisie 2015 Goirle ‘Groen en Sociaal’
de visie zoals in 2008 geformuleerd, samengevat weergegeven: de invalshoeken en acties
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invalshoek nr actie/beleidsontwikkelingsrichting 2008 visie beleid doen opmerking

sociaal S1 Uitrollen concept Brede School over gehele gemeente 2 wel, niet Riel

S2 Aanbrengen meer samenhang tussen onderwijsbeleid en jeugdbeleid integrale benadering met S3

S3 Zorgen voor sluitende aanpak jeugdbeleid nota JeugdZorgbeleid 2008-2011 (uit 2007)

S4 Uitwerken voorstel voor ondersteunig vrijwilligers, verenigingen en mantelzorgers met 

faciliterende rol gemeenten daarin

klanttevredenheid

S5 Uitwerken visie voor integrale benadering wijken en buurten, resulterend in gemeente 

als natuurlijke gesprekspartner voor bewoners

B2B; gemeente acteert als voorzitter/secretaris bij maandelijks buurtoverleg

S6 Ontwikkelen kunst- en cultuurbeleid ter versterkingen ontwikkeling culturele 

voorzieningen

B2B en subsidieafspraken voor uitvoering; Kadernota Kunst & Cultuur 2008

S7 Ontwikkelen sportbeleid ter versterking sportinfrastructuur niet integraal, maar B2B; subsidieafspraken voor uitvoering

economisch E1 Maken voorstel voor ontwikkeling Tijvoort (revitalisering en PvA voor uitbreiding) in 2010 StructuurVisie en BedrijventerreinVisie Tijvoort vastgesteld

E2 Tot ontwikkeling en realisatie brengen Recreatieve Poort

E3 Uitwerken plan voor concrete invulling zorgsector als economische factor planvorming zou in 2009/2010 plaatsvinden

E4 Doorontwikkelen Kloosterplein aanvankelijk idee via fase 1 uitgevoerd middels ontwerpbesluit in 2012

E5 Concretiseren (vorm en inhoud geven) aan idee 'Klein Ondernemen' niet opgepakt

E6 1 of 2 bedrijfsverzamelgebouwen realiseren niet opgepakt

E7 Promoten recreatieve netwerk wel imago onderzoek uitgevoerd in 2009 en vastgesteld eind 2010

E8 Vormgeven 1 centraal en eenduidig aanspreekpunt bedrijfsleven binnen 

gemeentelijke organisatie ?
functie bedrijvencontactfunctionaris ingeregeld

fysiek F1 Realiseren nieuw sportpark in t Rielse Kwadrant niet doorgegaan na Strategische Afwegingsnotitie Woningbouw Goirle (2010)

F2 Omvormen huidig sportpark in Goirle tot woningbouwlocatie incl zuidwestelijke 

ontsluitingsweg

gevolg van besluit F1

F3 Ontwikkelen Woningbouwprogrammering

Riel R1 Maken IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) maar loopt eind 2013 af; hoe verder?

R2 Transformatiegebied Noord ontwikkelen uitgesteld, zie Prorioriteringsnotitie Woningbouw

R3 Oplossen verkeersproblematiek GVVP, maar geen structurele oplossing negatieve effecten doorgaand verkeer

R4 Handhaven sportvoorzieningen Riel (tenzij anders uit IDOP/woningbouwprogramma)

bestuurlijk B1 Werken aan professionalisering en imagoverbetering bestuur

B2 Voortzetten organisatieontwikkeling gericht op externe orientatie en integrale 

benadering wijken en buurten

B3 Werken aan kwaliteitsverbetering evt icm regionale samenwerking en/of uitbesteding

genuanceerd beeld; zie o.a. rapportage Veerkrachtig Bestuur in Midden-Brabant 21 

november 2012

invalshoek nr actie/beleidsontwikkelingsrichting 2008 visie beleid doen opmerking

sociaal S1 Uitrollen concept Brede School over gehele gemeente 2 wel, niet Riel

S2 Aanbrengen meer samenhang tussen onderwijsbeleid en jeugdbeleid integrale benadering met S3

S3 Zorgen voor sluitende aanpak jeugdbeleid nota JeugdZorgbeleid 2008-2011 (uit 2007)

S4 Uitwerken voorstel voor ondersteunig vrijwilligers, verenigingen en mantelzorgers met 

faciliterende rol gemeenten daarin

klanttevredenheid

S5 Uitwerken visie voor integrale benadering wijken en buurten, resulterend in gemeente 

als natuurlijke gesprekspartner voor bewoners

B2B; gemeente acteert als voorzitter/secretaris bij maandelijks buurtoverleg

S6 Ontwikkelen kunst- en cultuurbeleid ter versterkingen ontwikkeling culturele 

voorzieningen

B2B en subsidieafspraken voor uitvoering; Kadernota Kunst & Cultuur 2008

S7 Ontwikkelen sportbeleid ter versterking sportinfrastructuur niet integraal, maar B2B; subsidieafspraken voor uitvoering

economisch E1 Maken voorstel voor ontwikkeling Tijvoort (revitalisering en PvA voor uitbreiding) in 2010 StructuurVisie en BedrijventerreinVisie Tijvoort vastgesteld

E2 Tot ontwikkeling en realisatie brengen Recreatieve Poort

E3 Uitwerken plan voor concrete invulling zorgsector als economische factor planvorming zou in 2009/2010 plaatsvinden

E4 Doorontwikkelen Kloosterplein aanvankelijk idee via fase 1 uitgevoerd middels ontwerpbesluit in 2012

E5 Concretiseren (vorm en inhoud geven) aan idee 'Klein Ondernemen' niet opgepakt

E6 1 of 2 bedrijfsverzamelgebouwen realiseren niet opgepakt

E7 Promoten recreatieve netwerk wel imago onderzoek uitgevoerd in 2009 en vastgesteld eind 2010

E8 Vormgeven 1 centraal en eenduidig aanspreekpunt bedrijfsleven binnen 

gemeentelijke organisatie ?
functie bedrijvencontactfunctionaris ingeregeld

fysiek F1 Realiseren nieuw sportpark in t Rielse Kwadrant niet doorgegaan na Strategische Afwegingsnotitie Woningbouw Goirle (2010)

F2 Omvormen huidig sportpark in Goirle tot woningbouwlocatie incl zuidwestelijke 

ontsluitingsweg

gevolg van besluit F1

F3 Ontwikkelen Woningbouwprogrammering

Riel R1 Maken IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) maar loopt eind 2013 af; hoe verder?

R2 Transformatiegebied Noord ontwikkelen uitgesteld, zie Prorioriteringsnotitie Woningbouw

R3 Oplossen verkeersproblematiek GVVP, maar geen structurele oplossing negatieve effecten doorgaand verkeer

R4 Handhaven sportvoorzieningen Riel (tenzij anders uit IDOP/woningbouwprogramma)

bestuurlijk B1 Werken aan professionalisering en imagoverbetering bestuur

B2 Voortzetten organisatieontwikkeling gericht op externe orientatie en integrale 

benadering wijken en buurten

B3 Werken aan kwaliteitsverbetering evt icm regionale samenwerking en/of uitbesteding

genuanceerd beeld; zie o.a. rapportage Veerkrachtig Bestuur in Midden-Brabant 21 

november 2012

• bevinding 2: dit zijn concrete doelen/resultaten 

soms vertaald in acties
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1. huidige toekomstvisie 2015 Goirle ‘Groen en Sociaal’
huidige toekomstvisie is qua opbouw niet volledig en bevat teveel

advies: de te actualiseren toekomstvisie dient zich te beperken tot het toekomstbeeld en de ambitie met een langere 

horizon en behoort in geen doelen en resultaten te bevatten
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(volgens model) v v v - -

Toekomstvisie Goirle 2015

Groen en Sociaal - v - v v

te actualiseren 

Toekomstvisie Goirle 2015/2020 (v) v v - -



toekomstvisie

intensief 

proces

actualisatie

ondernomen acties en maatregelen

Bestuursprogramma

2010-2014

collegeprogramma 

2010-2014

notities

plannen

visies

toekomstvisie 2015

Goirle ´Groen en Sociaal´

ontwikkel 

gemeente

er is sinds 2008 veel gebeurd dat bepaald heeft of toekomstvisie nog actueel is
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2. stand van zaken

geactualiseerde

toekomstvisie

sociaal culturele

realiteit

ecologische

realiteit

economische

realiteit

politieke

realiteit

demografische

realiteit



2. stand van zaken
er zijn sinds 2008 vele belangrijke besluiten genomen die vaak met elkaar samenhangen
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6 maart 2013

Notitie Triple T: Visie op 

jeugdhulp gemeente 

Goirle

7 april 2010

Bestuursprogramma

2010-2014

collegeprogramma 

2010-2014

20 juni 2010

Structuurvisie

Goirle 

vastgesteld

15 december 2009

Visie Detailhandel 

en Horeca 

vastgesteld

12 maart 2013

Notitie Prioritering 

Woningbouwlocaties 

2010-2021

ter kennisneming

26 februari 2013

Notitie: kansenkaart 

Leasure Hart van Brabant

februari 2013

Notitie: Leasure

kansenkaart Goirle

november 2012

BMC rapport

17 september 2012

Triple T: Keuzenota 

transitie van AWBZ naar 

WMO

december 2011

Regionaal transitieplan 

Jeugd MidBrabant, 

deel 1

21 september 2011

Koersdocument 

ROM

29 januari 2013

Addendum Visie 

IGSW vastgesteld

11 december 2012

Kadernotitie

GVVP Goirle 

vastgesteld

21 oktober 2008

Nota Economisch 

Beleid 

vastgesteld

juni 2009

Kaderplan 

Gemeentelijk 

Klimaatbeleid 

Goirle 2010-2013

5 oktober 2010

Strategische 

Afwegingsnotitie 

Woningbouw 

vastgesteld

oktober 2010

Woningbehoefte 

Onderzoek 2010

1 februari 2011

Projectinitiatief 

Renovatie sportpark 

Van den Wildenberg 

vastgesteld

19 april 2011

Woonvisie 

gemeente 

Goirle 

vastgesteld

14 december 2010

Positioneringsonderzoek 

gemeente Goire

vastgesteld

oktober 2009

Rapport Motivaction

Positioneringsonderzoek 

gemeente Goirle

14 december 2010

Bedrjiventerreinvisie

Tijvoort

vastgesteld30 november 2010

Bedrijventerreinvisie 

Tijvoort

27 oktober 2010

Basisdocument 

Bedrijventerreinvisie 

Tijvoort

31 mei 2011

Voorjaarsnota 

tbv begroting 

2010 vastgesteld

29 januari 2008

Toekomstvisie 

Goirle 

vastgesteld

10 april 2012

Definitief ontwerp 

Kloosterplein 

vastgesteld

augustus 2011

Nota grondbeleid

20 september 2011

Nota grondbeleid 

vastgesteld

24 oktober 2011

Globale weergave 

ligging potentiele 

woningbouwlocaties

30 oktober 2012

Visie op 

intergemeentelijke 

samenwerking 

vastgesteld

21 november 2012

Rapport Veerkrachtig 

bestuur in Midden 

Brabant

21 november 2012

Rapport Brabants 

bestuur – gemeente 

Goirle

17 december 2012

Overzicht 

samenwerkings-

verbanden

31 oktober 2011

K&V rapport

Back to Basics: 

uitkomsten 

accommodatieonderzoek 

januari 2011

Back to Basics: De 

Nieuwe Koers 

Beleidsplan 

2012-2015

25 juni 2010

Startnotitie 

Back to Basics 

vastgesteld

8 maart 2012 ???

Back to Basics: 

Denkrichting inzet 

accommodaties 

vastgesteld

GVVP 

Goirle

april 2013

nota Grondbeleid

= extern rapport

18 september 2012

Brede 

schoolontwikkeling 

Goirle



2. stand van zaken

• toekomstvisie is sinds 2010 bij besluitvorming over elk afzonderlijk plan of beleidsnotitie betrokken (toetsing) 

• op de volgende 3 punten is afwijkend besloten ten opzichte van de toekomstvisie:

1. geen verplaatsing sportpark Van den Wildenberg naar Riels Kwadrant en realisatie woningbouw op locatie sportpark; 
ingegeven door de economische omstandigheden daartoe besloten
-> impact op toekomstvisie: 
1. geen nieuw verbindend sportpark tussen kernen Riel en Goirle
2. geen grootschalige woningbouw op locatie sportpark Van den Wildenberg; vervanging op andere locaties

2. keuze gemaakt voor Goirle als ‘ontwikkelgemeente’ (nav scenariodiscussie bij begrotingen)
-> impact op toekomstvisie: bezuinigingen noodzaakten tot prioriteitstelling

3. groot Kloosterplein gefaseerd ontwikkeld
-> impact op toekomstvisie: grote dorpshart niet in 1 keer tot stand kunnen brengen

• realisatie woningbouw plan De Boschkens vertraagd en gefaseerde realisatie 

• als gevolg van Back to Basics benadering zijn subsidies gekort op bv jeugd, welzijn, cultuur
-> in toekomstvisie was opgenomen om ruimhartiger subsidiebeleid te ontwikkelen voor die thema’s

conclusie: de in de toekomstvisie beschreven doelen en maatregelen zijn grotendeels gerealiseerd tenzij er weloverwogen –
gelet op voortschrijdend inzicht en gewijzigde (economische) omstandigheden - inhoudelijk anders over is besloten
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relatie genomen besluiten - toekomstvisie



2. stand van zaken

sociaal 

culturele

realiteit

ecologische

realiteit

economische

realiteit

politieke

realiteit

demografische

realiteit

met welke realiteiten heeft de gemeente zich sinds 2008 o.a. geconfronteerd gezien?

• vergrijzingsprobleem ligt verder in de toekomst dan aanvankelijk bedacht (2030/2040)

• gematigde groei (geen krimpgemeente) conform verwachting

• landelijk: regeerakkoord, Plasterk; 14-3-2013 100.000 inwonertal ondergrens gematigd richting 60.000/70.000

• landelijk beleid gericht op inkrimping gemeenteraden, dualiteit in bestuur, opheffen provincies en invloed 

provincies op gemeentelijk beleid sterk verminderd

• ‘Dubble Dip’, na bankencrisis ook een Eurocrisis; herstel niet voor 2014

• meer aandacht en belangstelling voor economisch beleid 

• grotere bezuinigingsopdracht raakt ook gemeentelijk beleid

• duurzaamheid en ‘ecologische footprint’ nadrukkelijker op agenda in 2013 dan in periode 2008-2012

• 3 niet voorziene transities/decentralisaties (Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en Werk naar Vermogen) hebben grote 

impact op nieuwe taakvelden voor gemeente in vereiste regionale context

• ICT ontwikkelingen en impact daarvan gaan nog sneller dan ooit voorzien
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conclusie: er zijn veel onvoorziene ontwikkelingen geweest die de beleidsvorming en –uitvoering (doelen en 

resultaten) hebben beïnvloed 



3. actualisatie toekomstvisie
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vraag 1: met welke trends & ontwikkelingen rekening te houden?

economische

trends

politieke/

bestuurlijke

trends

demografische

trends

• D1: demografische groei enkel tot 2035, zowel landelijk, regionaal en voor Goirle/lokaal; daarna daling

• D2: mensen werken langer (in betaalde banen en/of maatschappelijk betrokken)

• D3: ‘grijzere’ en kleurrijkere bevolking

• P1: ontwikkeling richting stedelijke concentratiegebieden met gevarieerde landschappelijke gebieden

• P2: nieuwe digitale democratie (informatie en netwerken = macht) voor ad hoc participerende mondige en digitale burger

• P3: gemeente als facilitator, sturend op resultaat in en van samenwerkingen

• P4: pro-actieve gemeente gericht op ‘hostmanship’ 

• P5: gemeente kan zich alleen ontwikkelen door samen te werken met inwoners en ondernemers

• P6: de overheid organiseert zich boven lokaal (in de regio) op basis van logische clustering van taken, efficiency en bestuurskracht

• P7: nieuwe sturingsfilosofie overheid: motiverend perspectief, dynamische regelgeving, continu leren

• E1: ontstaan van een ‘belevingseconomie’ waarin vrije tijdsbesteding en wonen/werken/leven hand in hand gaan

• E2: afvlakking van de economische groei

• E3: focus op economisch rendabele activiteiten

• E4: toename van zorgbehoefte mede door de ouder wordende burgers die langer zelfstandig leeft

• E5: ongekende mogelijkheden van (communicatie)technologie, informatie is overal en altijd en kan eenvoudig worden gedeeld

• E6: door het nieuwe ‘samenwerken (3.0)’ komen we in een open netwerksamenleving

samengevat zien we volgende trends & ontwikkelingen voor de komende 10 jaren:
(voor een nadere uitwerking en achtergronden, zie de syllabus)



3. actualisatie toekomstvisie
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vraag 1: met welke trends & ontwikkelingen rekening te houden?

sociaal 

culturele

trends

ecologische

trends

(‘groen’)

• G1: ecologische systeemcrisis rondom grondstoffen, energie en klimaat

• G2: sterke focus op verduurzaming en duurzaamheid

• G3: ‘vergroenen’ van de economie door creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven te betrekken

• S1: verdergaande individualisering met eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mondige, digitale burgers 

• S2: ontstaan van maatschappelijke initiatieven voor oplossen lokale problemen en oppakken kansen (sociaal ondernemerschap)

• S3: de wereld is grenzeloos en oneindig groot (door technologie en bereis/bereikbaarheid)

• S4: en toch willen mensen elkaar ontmoeten, ergens bij horen en is er groeiende behoefte aan gemeenschapszin

• S5: decentralisatie naar lokaal, kleinschaligheid, schaalverkleining,’ de menselijke maat’ keert terug

• S6: grote waarde hechten aan een prettige leefomgeving, want werken wordt minder plaats/tijdafhankelijk

• S7: mensen (alleen of in gezamenlijkheid (bv gemeente) wensen een eigen profiel/identiteit

• S8: mensen en organisatie leren hun hele leven lang, dat is een continue ontwikkeling

samengevat zien we volgende trends & ontwikkelingen voor de komende 10 jaren:
(voor een nadere uitwerking en achtergronden, zie de syllabus)



3. actualisatie toekomstvisie
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vraag 2: voldoet het toekomstbeeld?

Goirle in 2015

1. is Goirle een hechte gemeenschap, voelen mensen zich betrokken

2. is grote sociale samenhang

3. is sterke deelname aan verenigingsleven en vrijwilligersinzet

4. wonen senioren zelfstandig en versterken de sociale infrastructuur

5. krijgen jongeren alle mogelijkheden om actief te zijn en wordt ontwikkeling gestimuleerd

6. krijgen jongeren extra steun bij vragen of moeilijkheden

7. krijgen Goirlenaren zorg als dat nodig is

8. biedt de gemeente voorzieningen van hoge kwaliteit die aansluit op behoeftes

9. is een positieve sfeer tussen mensen als gezamenlijke verantwoordelijkheid

10. overheid heeft ondersteunende rol

11. voorwaarde is integrale wijk- en buurtgerichte oriëntatie

12. samen bouwen aan leefomgeving, is zélf gewenste kwaliteit van leven bepalen

13. behoudt Riel haar unieke karakter van sterke sociale samenhang en typisch dorpse karakter

economische

verwachtingen

politieke/

bestuurlijke

verwachtingen

demografische

verwachtingen

ecologische

verwachtingen

sociaal culturele 

verwachtingen

?

conclusie : nee, niet helemaal, moet her en der wat aangepast



3. actualisatie toekomstvisie

• huidige toekomstvisie: ‘groen en sociaal’ slogan als ambitie te lezen

• trends & ontwikkeling wijzen nadrukkelijk op ‘ondernemend’, zeker bij politiek/bestuurlijke verwachtingen

• ‘ondernemend’ is zo’n ruim begrip dat die prima zou passen als ambitie en geeft ook de ontwikkelende en actieve houding 
gemeente aan dat past bij tijdsbeeld
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vraag 3: wat is het ambitieniveau?

groen sociaal ondernemend

belevingseconomie

ontwikkel(ende) gemeente

economisch rendabel

proactief richting burgers en 

bedrijven

faciliterend in realiseren 

voorzieningen 

actief in relatie met burger

actief in netwerken (regio)

resultaatgericht

flexibel

open, gastvrije, hechte gemeenschap

open communicatie

menselijke maat

ontmoeten, samenleven, 

gemeenschapszin

identiteit, karakter

voorzieningen: leisure

voorzieningen: zorg waar nodig

identiteit; dorps, landschappelijk

groene 

landschappelijke 

waarden

duurzaam

prettige 

woonomgeving

groene economie

modern in communicatie

duurzaam ondernemen

& &
kansen creëren, zien, benutten 

in leisure en care



4. input raad
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vraag 1: welke trends & ontwikkelingen raken onze gemeente en moeten volgens u in het 

toekomstbeeld moeten worden opgenomen ? 

vraag 2: hoe kijkt u aan tegen de uitbreiding van de ambitie met ‘ondernemend’?

groen sociaal ondernemend

belevingseconomie

ontwikkel(ende) gemeente

economisch rendabel

proactief richting burgers en 

bedrijven

faciliterend in realiseren 

voorzieningen 

actief in relatie met burger

actief in netwerken (regio)

resultaatgericht

flexibel

open, gastvrije, hechte gemeenschap

open communicatie

menselijke maat

ontmoeten, samenleven, 

gemeenschapszin

identiteit, karakter

voorzieningen: leisure

voorzieningen: zorg waar nodig

identiteit; dorps, landschappelijk

groene 

landschappelijke 

waarden

duurzaam

prettige 

woonomgeving

groene economie

modern in communicatie

duurzaam ondernemen

& &



4. Next steps

• stap 3 uitwerken eerste concept en consultatie 11 april – 14 mei
- college werkt concept ‘geactualiseerde toekomstvisie’ uit met daarin 

trends & ontwikkelingen, toekomstbeeld en ambitie
- parallel: (digitale) consultatie inwoners (op basis van dit document) 15 – 28 april 

via website gemeente, social media en Goirles Belang
met mogelijkheid tot schriftelijke reactie 

- verwerken input in aangepast concept 
- conceptbespreking in college 14 mei

• stap 4 vaststelling geactualiseerde toekomstvisie 
- commissie AZ 30 mei
- raad 19 juni
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consultatie en uitwerking
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