
 
 
Gesprek Gôolse democratie 14 juni 2017   09.30 u zorgcentrum 
Pieter Rambags (Werkgroep Opvang Statushouders) en Lia Bertens 
(Contourdetwern) 
door Henk Gabriëls en Marije de Groot 
 
 
Pieter Rambags is sinds 1 jaar vrijwillige voorzitter, heeft druk bedrijf, is goed in 
organiseren, 
Lia Bertens is via vrijwilligerswerk beroepskracht geworden en ondersteunt 
werkgroep 24u/week. 
(de tevoren geformuleerde vragen waren niet nodig, zeer betrokken en adequate 
voorzitter en begeleider!) 
 
Pijnpunt is werving vrijwilligers (nu 30) Lia doet de intake en begeleidt ze. 
Bureaucratie is een probleem, soms frictie door afstand met gemeente.  Recent 
aanzienlijke verbetering door frequent contact en korte lijnen. Heel positief. 
Werkgroep begon klein: de voorzitter heeft speerpunten gedefinieerd (zijn vak is 
bedrijven organiseren). Laat een duidelijk organisatieschema zien.  
Hij is nog niet tevreden:  zorgpunt blijft vrijwilligers vinden, veel campagne 
gevoerd, vooral in Riel weinig respons. 
Ambitie: groei vrijwilligersbestand. 
 
Zet in op samenwerking, bijv met taalcoaches, en het netwerk moet slimmer. 
Pieter beoogt een integraal informatiesysteem (360gr klantbeeld) zodat vanuit 
alle disciplines relevante informatie beschikbaar is. Nu nog niet in beeld: er zijn 
slechts 2 klantmanagers voor alle nieuwkomers. Grote behoefte aan goed 
databestand van alle nieuwkomers zodat er slimmer gewerkt kan worden. 
Ziet de gemeente als regisseur in dit geheel, die zou een geïntegreerd 
databestand moeten hebben. Geeft voorbeelden waaruit blijkt dat dat nu nog 
niet het geval is. 
 
Hij stelt vast dat niet alle expertise in een kleine gemeente als Goirle aanwezig 
kan zijn, maakt graag gebruik van Tilburgse voorzieningen zoals SNV en hun 
deskundigheid. Voorbeelden worden genoemd: opvoedingsondersteuning in een 
andere cultuur en taal dan de Nederlandse kan ’t Loket niet leveren. 
 
Aanbod om een presentatie te geven voor de raad over visie en ambitie van WOS 
door voorzitter en beroepskracht. Met graagte dit aanbod aanvaard, en 
toegezegd dit in de agendacommissie voor te stellen. Thema avond, en 
toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft. 
 
Wat betekent voor jou democratie: primair antwoord: samenwerken. 
De toekomst: grote zorgen over stroom vluchtelingen die gaat komen, zorg over 
politiek klimaat. Goede voorlichting aan mensen die negatief tegenover 
nieuwkomers staan. 
Lijfspreuk voorzitter: ‘Stop talking, start acting’  
 



Conclusie 
gesprek werd door alle deelnemers positief gewaardeerd, raadsleden hebben 
een goed beeld gekregen van wat er speelt in de WOS. Buitengewoon 
‘professionele’ voorzitter en begeleider! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Gespreksverslag 26 juni 2017 
 
Stijn van den Brekel en Liselotte Franssen – Jeugd Vakantiewerk Goirle 

Korte schets van JVW (bron: website JVWGoirle) 
JVW, ieder jaar goed voor 900 kinderen! 
Ieder jaar, tegen het einde van de schoolvakanties, krijgt de schoolgaande jeugd van Goirle en Riel 
nog één geweldige week voordat ze weer aan het werk moeten. Dan wordt voor hen het 
Jeugdvakantiewerk georganiseerd. Een week vol spel, sport en spanning, die al jarenlang door vele 
vrijwilligers wordt verzorgd. Opgericht door de Fraters van Tilburg, wordt het JVW nu door een 
stichting georganiseerd. De comitéleden worden ieder jaar bijgestaan door zo´n tweehonderd 
vrijwilligers. Daarnaast ontvangt het JVW veel ondersteuning van andere verenigingen, het Goirlese 
bedrijfsleven en de gemeente, zowel in materieel als financieel opzicht. Alles bij elkaar opgeteld 
zorgt dat ieder jaar weer voor een week feest, voor de deelnemende kinderen én voor de 
vrijwilligers. 

Het Jeugdvakantiewerk is stevig verankerd in de Goirlese gemeenschap. Het JVW is voor een groot 
deel van de financiering aangewezen op het bedrijfsleven. Het Jeugdvakantiewerk maakt zich sterk 
om de drempel voor deelname verder zo laag mogelijk te maken. De ouderlijke bijdrage is één van 
de laagste in de regio. Geld mag geen reden zijn voor een ouder om een kind niet mee te laten doen. 
Daarnaast wordt alle moeite gedaan om ook lichamelijke of geestelijke gehandicapten mee te laten 
doen. Het Jeugdvakantiewerk staat open voor ieder kind. Zoals eerder genoemd wordt de ouderlijke 
bijdrage zo laag mogelijk gehouden. Het tekort wat nog overblijft wordt deels door de gemeente 
maar veelal door bedrijven geschonken in de vorm van geld, materiaal of korting. In 2015 bestaat de 
Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle 35 jaar.  

Het gesprek 
Het comité bestaat uit 18 personen en iedereen is even belangrijk en gelijk. De samenstelling van het 
comité is divers: leeftijden tussen de 18 en 60 jaar, mannen en vrouwen en van 
vrachtwagenchauffeur tot algemeen directeur. De ervaring leert dat 18 personen een mooi aantal is 
in het bestuur. Hoe meer mensen, hoe moeilijker het is om afspraken te maken. De functies binnen 
het comité zijn in tweeën te delen: het algemeen bestuur en de verantwoordelijken voor het 
inhoudelijke programma. Binnen de functies worden werkgroepen samengesteld met een eigen 
takenpakket. Het voltallige comité vergadert ongeveer iedere maand, de werkgroepen komen zo 
vaak samen als nodig is. De lijnen zijn kort en er worden snel knopen doorgehakt. Ieder jaar net na 
de jeugd vakantieweek wordt opnieuw de vraag gesteld aan de leden waar ze zich het jaar erop voor 
willen in zetten. Zo kun je datgeen kiezen wat bij je past of waar je enthousiast over bent. In de 
praktijk blijkt dat daar weinig verschuivingen zijn, iedereen zit goed op zijn plek. Duidelijke stelling is 
‘het is vrijwilligerswerk, maar het is niet vrijblijvend’. Hiermee is duidelijk dat je allemaal je steentje 
moet bijdragen. Wel wordt er rekening gehouden met persoonlijke situaties i.c.m. de tijdbelasting 
voor JVW.  

Als er zich problemen voordoen binnen het comité of tijdens de jeugd vakantie week, dan wordt dit 
opgelost door direct in gesprek te gaan. Binnen het comité is het wel eens voorgekomen dat er een 
neutrale voorzitter of mediator bij betrokken werd. Belangrijkste is dat je zaken niet laat ‘sudderen’ 
want dan komt het tot een uitbarsting. Beter is om direct het gesprek aan te gaan. Ook tijdens de 



week wordt er bij ‘problemen’ met de desbetreffende persoon een gesprek gevoerd door iemand 
van het comité. Indien nodig wordt er direct ingegrepen, er is wel eens iemand naar huis gestuurd. 
Tevens is er een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar. Veiligheid staat voorop, het protocol 
machtsmisbruik de gedragscode en het huishoudelijk reglement zijn hierin belangrijke documenten, 
die door iedere vrijwilliger gelezen en ondertekent moet worden. Daarnaast moet je uiteraard je 
gezonde verstand gebruiken. Bij aanmelding van een nieuwe vrijwilliger wordt altijd een gesprek 
gevoerd en bij een ‘niet pluis gevoel’ wordt de vrijwilliger niet aangenomen. Tijdens de week wordt 
er iedere dag geëvalueerd zodat er indien nodig direct kan worden bijgestuurd. Ook na de week 
volgt een evaluatie waarbij besproken punten worden meegenomen voor het volgende jaar.  

Naast het comité zijn gedurende de vakantieweek zo’n 200 vrijwilligers op de been om de kinderen 
en spellen te begeleiden. Veel van deze vrijwilligers komen jaren achtereen terug. De verklaring 
hiervoor is dat de sfeer goed is. Naast de activiteiten voor de kinderen worden er ook 
activiteitenavonden voor de vrijwilligers georganiseerd. Er zijn diverse vriendengroepen door 
ontstaan die elkaar ook buiten JVW opzoeken. 

Het werven van vrijwilligers en de naamsbekendheid van JVW loopt goed. De organisatie bestaat al 
35 jaar en veel mensen die nu komen helpen hebben als kind deelgenomen aan de vakantieweek. 
Ook de samenwerking zoeken met andere verenigingen en instanties helpt. Leerlingen van Mill Hill 
doen hun maatschappelijke stages bij JVW, er wordt samengewerkt met de scouting en men laat 
zichzelf zien bij evenementen zoals het Glazen Huis, de carnavalsoptocht etc. 

Wat kunnen/kan de gemeenteraadsleden/gemeente leren? 
Democratie is inspraak hebben. Niet in de vorm van een referendum, want als buitenstaander weet 
je vaak niet voldoende van het onderwerp af (Brexit of Oekraïne verdrag). Een goede manier is in 
gesprek gaan, voordat er al plannen op tafel liggen. Gewoon avonden organiseren en nodig mensen 
uit die hun visie over de gemeente of buurt vertellen. Zaken gezamenlijk aanpakken, terugkoppelen 
als je iets doet en laat zien wat je doet. Ook uitleggen waarom er iets besloten is en meer persoonlijk 
contact. Ook is het misschien goed om te laten zien hoe de gemeente(raad) werkt en waar ze voor 
zijn. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer regels gekomen op gebied van (brand)veiligheid, maar 
niet alle gemeentes is dit gelijk. Daar zou ook naar gekeken moeten worden: waarom kan in Tilburg 
iets wel en in Goirle niet (en visa versa)? 

 

 



Ontmoeting tussen raadsleden en samenleving is begonnen 
 
Kersvers Pro Actief Goirle-raadslid Christel van Neerven en raadslid Ad van Beurden (VVD) willen 
zich inzetten om de gemeenteraad van Goirle beter te laten functioneren, meer aanzien te geven. 
Allereerst kijken ze in het kader van het project 'Gôolse democratie' kritisch naar hun eigen 
functioneren. Zijn ze in staat om met een open geest naar een ander te luisteren? Kunnen ze 
constructieve gesprekken voeren waarin ruimte is voor verschillende ideeën, zonder dat aannames 
en vooroordelen in de weg staan? 
 
Om die reden bezochten ze het Mill-Hillcollege. Om te praten over het initiatief Team-X. Een unieke 
nieuwe vorm van onderwijs die sinds het huidige schooljaar leerlingen van één van de brugklassen de 
vrijheid geeft om hun schooljaar naar eigen inzicht vorm te geven aan de hand van verschillende 
vakken en projecten. Een interessant project dat inmiddels voor een aantal leerlingen een uitkomst 
biedt. Leerlingen die in het reguliere lessensysteem niet het beste uit zichzelf kunnen halen, maar in 
Team-X zichzelf ontstijgen. 
 
Idealen in het onderwijs 
Volgens conrector Wim Smits was het ontstaan van het project Team-X een gevolg van de wens van 
verschillende docenten op het Mill-Hillcollege. "Het project is niet van bovenaf opgelegd maar is een 
initiatief van een kleine groep bevlogen docenten. We willen ruimte geven aan meerdere visies. Dat 
draagt ook bij aan efficiënt veelzijdig onderwijs", licht Smits toe.  Een letterlijk schoolvoorbeeld van 
hoe een ingrijpend voorstel binnen een instelling kan leiden tot een breed gedragen en ondersteund 
project, met inachtneming en respect voor de visies van alle belanghebbenden. 
 
Ingesleten gewoonten 
Christel van Neerven, ook werkzaam in het onderwijs, heeft zonder moeite geluisterd naar de 
toelichting van de bevlogen conrector en sectordirecteur onderbouw Carolien Loos. "Normaal heb ik 
de neiging om mijn eigen conclusie uiteen te zetten in een gesprek en daar dan op door te vragen. 
Dat is nu nét niet de bedoeling!", vertelt Van Neerven lachend. Van Beurden, met een achtergrond in 
de logistiek, kon het gesprek niet altijd even makkelijk volgen, geeft hij aan. "Het onderwijs is een 
compleet andere wereld en voor mij iets van vroeger, waar ik nu niet zo snel meer mee in aanraking 
kom. Laten we zeggen dat er in de tussentijd ontzettend veel veranderd is!"  
 
Eerste stappen 
De twee raadsleden hebben met deze ontmoeting af kunnen tasten hoe een democratisch proces 
buiten een vertrouwde omgeving als de gemeenteraad tot stand komt. Een eerste stap naar het 
leren onbevooroordeeld luisteren en inlevend een gesprek voeren. "De vraag achter de vraag leren 
ontdekken door te luisteren en aan te proberen te sluiten op het 'probleem' dat speelt", zegt Van 
Neerven. 
 
Planning 
De komende weken gaan andere raadsleden ook in duo's het gesprek aan met verschillende 
instanties in de gemeente.  Uiteindelijk moeten ze allemaal de dynamiek van een democratisch 
proces beter gaan doorzien. Om zich verder te ontwikkelen tot een echte representatieve 
volksvertegenwoordiging  van de inwoners van Goirle. Een raad met aanzien die midden in de 
Goirlese samenleving staat. Daarbij is het zoeken naar nieuwe vormen, technieken en een goede 
verstandhouding met bewoners. Het begin van die 'Gôolse democratie' is gemaakt. 
 
Meer informatie over het project Team-X van het Mill-Hillcollege is te vinden op de website van deze 
school: http://www.mill-hillcollege.nl. De ontwikkelingen rondom de 'Gôolse Democratie' blijven te 



volgen via het Goirles Belang, de website van de raad (raad.goirle.nl), Twitter 
(twitter.com/raadgoirle) en binnenkort ook Facebook. 



Goolse democratie 

Gespreksverslag  
 
 
Onderwerp:  Initiatief voetgangersbrug Molenpark  
Datum:  23-06-2017 
Aanwezig: Chantal van Erve Schoenmakers, Johan Swaans en Pernell Criens 
 
 
 
In het kader van ‘de Goolse Democratie’ gaan raadsleden op zoek naar democratie in de dagelijkse 
praktijk. Bewonersinitiatieven kunnen ons veel inzicht verschaffen. We horen daarom graag van 
Chantal van Erve hoe de voetgangersbrug bij het Molenpark tot stand is gekomen. Hoe is het 
begonnen, wie waren er bij betrokken, welke hobbels kwamen op je pad en welke lessen zijn 
geleerd? 
 
Chantal geeft aan dat de nieuwe brug een spontaan idee van haarzelf was. In de buurt was gelijk veel 
bijval. Zij besprak het plan met een ambtenaar van de gemeente, die ze al kende van informatie 
avonden (renovatie Molenpark). Een aantal buurtbewoners formeerden samen een werkgroep, voor 
begeleiding en uitvoering van klussen in het Molenpark. De regie van het project bleef in handen van 
Chantal, met ondersteuning van haar echtgenoot en een bevriende buurtgenoot. Deze drie vormen 
in de eindfase Stichting De Brug, omdat er op de juiste manier verantwoording moest worden 
afgelegd over grote bedragen. De stichting kan worden opgeheven omdat de brug onlangs officieel is 
overgedragen aan de gemeente. 
 
De ambtenaar was erg positief. Zij maakte wel meteen duidelijk dat de  verantwoordelijkheid van het 
slagen van het project bij de initiatiefnemer zou liggen. In beginsel zou men alleen ambtelijke 
ondersteuning bieden. Omdat je bij de brug te maken hebt met gemeentegrond  en kwaliteitseisen, 
was de samenwerking met verschillende afdelingen ook noodzakelijk. Dit verliep heel goed. 
 
Belangrijkste horde was de haalbaarheid: voldoende sponsoren binnenhalen.  Chantal heeft veel 
gelobbyd om toezeggingen te krijgen. Ze deed dit via ‘contracten’, een soort intentieverklaringen. 
Pas als de haalbaarheid was aangetoond, zouden de bijdragen in geld en in natura worden geleverd. 
In ruil hiervoor werden (in overleg met de gemeente) rvs sponsorplaatjes ontworpen.  Via een lokale 
aanbesteding werd de beste offerte gekozen. Doordat de betrokken partijen enthousiast waren en zij 
hun eigen netwerken inzetten, kon Chantal de zaken soms snel voor elkaar krijgen.  
 
Maar tijdens het traject liep niet alles op rolletjes. Er kwamen extra kosten bij en sommige 
vrijwilligers haakten af. Het project kostte veel meer tijd en geld dan voorzien. Uiteindelijk kostte de 
brug meer dan 30.000 euro, inclusief het werk in natura. Na geruime tijd, toen het plan dreigde vast 
te lopen op de financiën, heeft Chantal opnieuw het commitment van de sponsoren gepolst. Er bleek 
voldoende draagvlak om het project tot een goed einde te brengen. De gemeente was bereid om een 
gat van 5.500 euro te dichten. De brug is op 19 mei jl. geopend. 
 
Welke lessen over democratie kun we hier uit trekken? 
Als je iets voor elkaar wilt krijgen, moet je veel uitleggen en lobbyen. Vast blijven houden als het 
tegen zit. Je moet zeker zijn van voldoende draagvlak, samen enthousiast blijven. Beslissingen neem 
je in kleine kring, dat werkt het snelst. 
 
Voor Chantal betekent democratie: samen afspraken maken, elkaar vertrouwen, betrokken zijn, 
voldoende speelruimte hebben en eigenheid behouden. Sommige dingen kun je beter spontaan 
laten gebeuren, dus niet alles vastleggen in draaiboeken en protocollen! 
 
 
 



Korte impressie gesprek met Buurtschap ’t Hoog d.d. 6 juli 2017 

 

Aanwezig: namens Buurtschap ’t Hoog Luke Vredeveld en Raymond van Gerwen, namens 
gemeenteraad Piet Poos en Bert Schellekens 

 

Zowel ’t Hoog als de gemeenteraad worstelt bij tijd en wijle met het vraagstuk draagvlak te vinden 
onder bewoners, en alle neuzen dezelfde kant in te krijgen. Waar beide partijen eveneens mee te 
maken hebben zijn de zogenaamde korte lontjes van burgers. Voor compromissen en nuances is niet 
altijd even veel plaats en ruimte. Social media kunnen de contacten tussen burgers onderling en 
tussen burgers en overheid verbeteren, maar bij tijd en wijle resulteert dit eerder in het vergroten 
dan het verkleinen van meningsverschillen. 

Waar de gemeente bovendien tegenaan loopt is dat ondanks alle pogingen van de gemeente om de 
kloof met de burgers te verkleinen de complexiteit van het besturen dit alles in de weg staat. Wet- en 
regelgeving en de juridisering van de samenleving in combinatie met de al aanwezige kenniskloof 
maakt de communicatie met burgers zeker niet eenvoudiger. Je kunt bovendien van burgers ook niet 
verwachten dat men zich verdiept in een lastig dossier alvorens in gesprek te gaan met een 
ambtenaar, een raadslid of een wethouder. De gemeente Goirle zou er goed aan doen nog meer tijd 
en energie te steken in het vertalen van vragen en wensen van bewoners, zodat zij direct kunnen 
worden doorgeleid naar de juiste ambtenaar. Bijvoorbeeld door het inrichten van een 
Klantcontactcentrum, zodat bewoners beter hun weg kunnen vinden in de complexe ambtelijke 
organisatie. 

Een lage opkomst bij lokale verkiezingen voelt enerzijds niet goed, en wordt al snel uitgelegd als 
geringe betrokkenheid. Maar is dat ook zo? Goirle kent toch voornamelijk betrokken inwoners die 
echt het beste met hun gemeenschap voor hebben. Heeft de goede politieke cultuur en de 
bereidheid compromissen te vinden niet als ongewenst bijeffect dat bewoners zich afvragen of het 
nu zoveel uitmaakt op welke partij er wordt gestemd? Er komt immers altijd een coalitie tot stand, 
en doorgaans vrij snel, en het resultaat is vrijwel altijd een stabiele situatie. Enerzijds mag je van 
betrokken inwoners verwachten dat ze deze betrokkenheid ook laten zien bij 
gemeenteraadsverkiezingen, anderzijds zou een gemeente een lage opkomst ook niet als een 
negatief verschijnsel moeten zien. 



Ondernemersvereniging Riel – Interview met Erik Schellekens 
 
1) Wat vond u van het gesprek? 
Ik heb een goed gesprek gehad. Ik heb meer inzicht gekregen van hoe zij werken en hoe zij met hun 
leden omgaan en van hoe zij met de samenleving omgaan. Wat zij belangrijk vinden en ook soms 
dingen starten die niet worden opgenomen door andere organisaties in de samenleving. 
 
2) Wat valt u op in de manier waarop zij samenwerken? 
Er zijn een aantal aspecten. Qua communicatie onderling gebeurt alles via e-mail. Als er een 
onderwerp is dat besproken moet worden, dan gaat dat allemaal via e-mail. Dit verloopt goed. We 
hebben het ook gehad over Facebook enzovoorts, maar dat gebruiken ze niet. Ze hebben wel een 
website, maar alles gebeurt per e-mail. Ze hebben tweemaal per jaar een bijeenkomst, waarbij 
externe sprekers komen en waar onderwerpen worden besproken en besluiten worden genomen. 
Zoveel mogelijk op die twee bijeenkomsten besproken. Ze proberen onderwerpen aan bod te laten 
komen waar de ondernemers behoefte aan hebben en dat die externe sprekers dragen er bij aan dat 
er mensen komen. 
 
3) Hoe is de besluitvorming geregeld?  
Er wordt gestemd. Daarbij worden besluiten genomen over de behandelde onderwerpen.  
 
4)Wat kunnen wij als gemeenteraad leren van de manier waarop zij besluiten nemen? 
Dat weet ik niet. Wij overleggen genoeg. Maar ik denk wel dat we door te e-mailen, kunnen zorgen 
voor kortere lijntjes en misschien sneller besluiten nemen. Maar ik vraag me af of dat iets voor de 
raad is. 
 
5) Welke aspecten van de democratische bril worden in het initiatief goed beheerst en hoe? 
Inclusie: dit is het geval. Iedereen kan stemmen en alle stemmen tellen evenveel (zijn evenveel 
waard). Wat de toegang betreft: middenstandsvereniging naar ondernemingsvereniging, zodat de 
groep groter wordt. Zodat anderen, bijvoorbeeld zzp’ers en anderen die zichzelf ondernemer vinden, 
er ook bij kunnen. Ze hebben dus geprobeerd de groep uit te breiden en toegankelijk te maken voor 
andere ondernemers. Deliberatie: gesproken via e-mail, maar of daarbij besloten worden genomen, 
is onduidelijk. Tijdens die twee bijeenkomsten vinden wel gespreken plaats waarbij besluiten worden 
genomen. En dit gebeurt eerlijk, er wordt gestemd en alle stemmen tellen mee. Transparantie: Ja, 
hiervan is sprake, iedereen is op de hoogte van de gesprekken en die twee bijeenkomsten. Er is 
daarnaast één keer per jaar een pamflet sturen met data van de vergaderingen(bijeenkomsten), 
zodat het in herinnering blijft. Maar e-mail blijft belangrijkste middel. Checks en Balances niet 
besproken tijdens gesprek. Het is mogelijk dat bepaalde groepen zelf iets inbrengen om te 
bespreken. Democratische vaardigheden: dat weet ik niet. 
 
Extra besproken punten 

- Verenigingen communiceren bijvoorbeeld over gemeentelijke informatie. Bijvoorbeeld bij 
het onderwerp overvallen. Daarbij was het niet bekend of de wijkagenten aanwezig moeten 
zijn en waar ze aanwezig moeten zijn. Op dat gebied verzamelen ze informatie van de 
gemeenten en geven ze dat door aan organisaties (tussenrol). Dat vond ik mooi om te horen 
en ook handig voor de ondernemers (zij hoeven dat niet zelf uit te zoeken). 



- Richting samenleving. Ze zijn ooit met kerstmarkt/jaarmarkt begonnen, waarbij ze 
verenigingen en horeca bij hebben betrokken. Na een aantal jaar was er minder 
belangstelling vanuit de ondernemers (leidende partij). Ze hebben ervoor gezorgd dat het in 
stand is gebleven. Richting de samenleving een goed manier om dat zo te doen. 

- Communicatie met de gemeente via ‘Het Harg’, was stukken beter geworden dan eerst. 
- Kerstverlichting in Riel wordt ook door de vereniging geregeld. Hier hebben ze spaarpotjes 

voor. Ook voor andere zaken. 
- Doorgaande route die aangepakt gaat worden in Riel. Ze vinden dat er goede communicatie 

met de gemeente heeft plaatsgevonden daarover.  
- Richting toekomst: onderzoek vanuit NHTV over wat Riel kan bieden? Om Riel en 

onderneming onder de aandacht te brengen. 
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