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Van harte nodig ik u uit voor de vergadering van onze werkgroep op donderdag 14 januari 2021, 
19.30 uur via pexip. 
 
Het doel van de bijeenkomst is het toelichten van de prioriteiten in gemeentebrede koers en 
gebiedsgerichte uitwerking,  operationalisering en sturingsfilosofie gemeente. Er is ruimte voor 
vragen en opmerkingen.  
 
De bijeenkomst is een werkbijeenkomst en wordt dus niet gestreamd via pexip. Ook burgerleden en 
raadsleden die geen deel uit maken van de werkgroep zijn van harte uitgenodigd om bij de 
bijeenkomst aanwezig te zijn. Geeft u even door aan gemeenteraad@goirle.nl als u erbij bent?  

 
1. Opening, vaststellen agenda 

 
 

2. Presentatie / ophaal sessie 2e fase omgevingsvisie 
toelichting proces en gemeentebrede koers lagenbenadering 
Aan de hand van een presentatie. Voor de voorbereiding en (het voorkomen van doublures) is 
het goed dat u, wanneer u deze zelf niet heeft gevolgd, de sessie terugkijkt die op het 
gemeentelijke YouTube-kanaal te vinden is: https://www.youtube.com/watch?v=jtB7QkDwcaA 
 
toelichting gebiedsgerichte uitwerkingen 
Aan de hand van een presentatie 
 
bespreken operationalisering en sturingsfilosofie (thema’s) 
In gesprek met raadsleden en burgerleden over de sturingsfilosofie bij de uitwerking van onze 
gemeentelijke ambities in de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie. Dit gesprek 
structureren we aan de hand van een aantal (urgente) thema’s uit de omgevingsvisie. Daarbij 
wordt onder meer bekeken wat de raad nodig heeft om hier goede besluiten over te kunnen 
nemen. 
 

3. Sluiting 
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Met vriendelijke groet, 
 
Erik Schellekens 
Voorzitter  


