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Graag nodigen wij jullie uit voor de thema-avond van 15 mei 2017, 19.30 uur in de raadzaal.  
 
Goirle is een gemeente om trots op te zijn. We doen het op veel punten beter dan gemiddeld. We 
zijn een actieve gemeente waar veel gemeenschapszin is. Maar we hebben zorgen over de 
betrokkenheid van onze inwoners bij het openbaar bestuur. En daar willen we iets aan doen! Wij 
raadsleden willen er zijn voor inwoners, en inwoners willen dat de raad er voor hen is: samen met 
inwoners (be)sturen. Want de Gôolse democratie, dat is inwoners en raad sámen. 
 
Op 11 april hebben we als raad besloten dat we op onderzoek gaan naar de manier waarop we als 
gemeenteraad (nog) beter invulling aan onze taak kunnen geven. We onderzoeken de democratie 
van alledag in onze gemeenschap, en we onderzoeken onze werkwijze als gemeenteraad, met als 
doel: verlevendiging en versteviging van de Gôolse democratie. Een onderwerp dat voor alle politiek 
actieve groepen belangrijk is! Belangstelling en betrokkenheid, over en weer — en niet alleen in 
verkiezingstijd! 
 
Om dit onderzoek af te trappen, komen we op maandag 15 mei bij elkaar. Aan het eind van deze - 
ambitieuze - avond hebben we allemaal 
- een beter gezamenlijk beeld van waar we precies naar kunnen kijken in ons onderzoek: we 

zetten de ‘democratische bril’ op 
- een plannetje voor ons eigen onderzoek, dat we in de komende weken zélf gaan uitvoeren 
- uitgeprobeerd en ervaren hoe we op een open en waarderende manier het gesprek met 

groepen inwoners kunnen voeren 
 
De avond wordt begeleid door Marije van den Berg. Zij heeft voor de Democratic Challenge van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten maar ook als zelfstandig onderzoeker en trainer, allerlei 
gemeenteraden begeleid die van meer waarde willen zijn voor hun lokale gemeenschap. 
 
We hopen dat jullie er op deze avond allemaal bij zijn en meedoen aan het onderzoek in de weken 
erna.  
 
 
Antoon van Baal, Pernell Criens, Marije de Groot, Piet Poos, Mark van Oosterwijk en Bert Schellekens 


