
 

 

Vragen ex art. 40 RVO Invulling Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022 - 2027 

 

 

Geacht College,         

Op 5 oktober 2021 heeft de raad ingestemd met het Raadsvoorstel Grondstoffenbeleidsplan 2022 – 

2027. Daarin is de raad akkoord gegaan met onder andere de volgende vertrekpunten: 

• De inwoner ‘als gebruiker’ wordt als vertrekpunt genomen; de inzamelservice (aan huis en op de 

milieustraat) moet zoveel mogelijk aansluiten op de behoefte van de gebruikers in plaats van 

andersom, bijvoorbeeld door het achterlaten van afval op de milieustraat te vereenvoudigen. 

• Het omslagproces ‘Van Afval Naar Grondstof’ leggen we in samenhang af met thema’s als 

mobiliteit, werk en inkomen, duurzaamheid, et cetera voor een zo groot mogelijke bijdrage aan 

de lokale gemeenschap. 

• We organiseren inspraak door en samenwerking mét alle betrokkenen (participatie) voor een 

optimale omslag. 

• Effectief en efficiënt zoeken we naar een duurzame balans tussen milieu, service en kosten. 

En is in de aanpak onder andere de focus gelegd op: 

• Benut snelle winstpakkers (laaghangend fruit). Vb. samenwerken met regiogemeenten en 

bedrijfsleven voor een regionaal dekkend netwerk van voorzieningen. 

• Co-creëer met maatschappelijke participatie. De inwoner maakt het verschil...   

• Communiceer voor een gewenste bewustwording. Naast de gangbare instructieve communicatie 

zal de omslag van afval naar grondstof worden ingebed in een bredere communicatiestrategie 

gericht op duurzaamheid. 

Met de belofte dat onder andere deze pijlers worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. En dat in de 

uitvoeringsplannen communicatie als wezenlijk onderdeel worden opgenomen. Met daarin een 

duidelijke uitleg waar het college heen wil en wat de spelregels zijn. Om zo ook het deel van de 

bevolking te verleiden dat normaliter geen aandacht (wil) schenken aan (nieuwe) maatregelen. 

Gezien de reacties op onder andere een artikel in het Brabants Dagblad van 24 maart en het artikel 

op Facebook van 23 maart 2022 over de wijzigingen voor de milieustraat van Goirle heeft D66 de 
volgende vragen (aanvullend op de vragen van Proactief Goirle): 
 
1. Graag ontvangt D66 het uitvoeringsplan dat geleid heeft tot de wijzigingen van de milieustraat 

van Goirle waarover gesproken wordt. 

 

2. Kan het college aangeven of en op welke manier er met inwoners co-creatie heeft 

plaatsgevonden die ertoe geleid heeft om tot gepubliceerde uitvoering voor de milieustraat te 

komen? 

 



 

3. Kan het college aangeven hoe het wegbrengen van afval naar Esbeek en Tilburg past bij de 

behoefte van onze inwoners? 

 

4. Kan het college aangeven hoe inwoners beloond worden bij het scheiden en afvoeren van 

groenafval (dat als een waardevolle grondstof wordt gezien)? 

 

5. Welke andere wijzigingen staan de inwoners van Goirle op korte termijn te wachten? En op 

welke manier worden onze inwoners hierbij betrokken? 

 

6. Wanneer kunnen de inwoners van Goirle uitgebreidere en heldere communicatie verwachten om 

de omslag van afval naar grondstof die we willen doormaken goed uit te leggen? 

 

 

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet, 

Janneke van den Hout 
D66 Goirle 
Goirle 28-3-2022 


