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LRG 

Lokaal Sterk.  
 

LRG staat voor Lijst Riel Goirle, een lokale politieke partij. De 

partij is opgericht in1982 onder de naam Lijst Riel. In 1999 is de 

naam van de partij, mede door de gemeentelijke herindeling, 

gewijzigd naar Lijst Riel Goirle. In de loop der jaren is onze partij 

gegroeid en heeft zich ontwikkeld tot de grootste partij in de 

gemeente Goirle. LRG vertegenwoordigt beide kernen en staat 

bekend als betrokken, laagdrempelig, gedegen en kundig. Omdat 

wij niet behoren tot een landelijke partij, kunnen wij ons volledig 

focussen op de lokale samenleving. Wij worden niet gehinderd 

door overkoepelende politieke programma’s of landelijke 

partijbureaus. 

 

Successen 

In de afgelopen jaren hebben wij meerdere successen geboekt. 

Zoals het oplossen van een aantal infrastructurele knelpunten, 

het aanscherpen van milieudoelstellingen, de verbreding van het 

onderzoek naar verplaatsing van het Loket naar het cultureel 

centrum, het onderzoek naar projectmatig werken binnen het 

gemeentehuis en een monument op het terrein De Bocht. Wij 

hebben onderwerpen op de politieke agenda gekregen voor o.a. 

de omwonenden van Maria Boodschap kerk in Goirle, Hoogeind 

in Goirle, de Prinsessenstraten in Goirle, de Baronielaan in Goirle, 

de doorgaande route in Riel, de Heisteeg in Riel, de Veertels in 

Riel en de Looienhoek in Riel.  

 

Wat moet beter 

We zijn tevreden over de bereikte resultaten van de huidige 

coalitie. Op een aantal terreinen zijn we voorstander van 

voortzetting van het beleid, onder andere op financieel gebied. 

Ook zijn we tevreden over de zogeheten 'decentralisaties' van 

zorg, werk en jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel. Maar 

wat moet beter: we blijven pleiten voor de terugkeer van de 

wijkzuster om daarmee de zorg te verbeteren en eerder te 

kunnen reageren bij zorgvragen. Preventie op gebied van 

ongezonde levensstijl bijvoorbeeld alcohol- en drugsgebruik, 

moet meer aandacht krijgen. Thema’s als eenzaamheid, 

verborgen armoede en gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor 

alle inwonersgroepen moeten we actief blijven aanpakken.  

 

Naast deze verbeterpunten willen we met vijf speerpunten de 

verkiezingen ingaan. 

 

⌦ Betrokken burgers, betrokken 

overheid 

⌦ Verduurzaming  

⌦ Een integrale visie op sport, kunst en 

cultuur 

⌦ Infrastructuur zonder knelpunten 

⌦ Goirle en Riel: klaar voor de toekomst 

 

De eerste vijf personen op onze kieslijst en onze wethouder Harry van de Ven.  

V.l.n.r. Harry vd Ven, Miranda Kleijnen-Vinke, Mark Verhoeven, Bert Schellekens, 

Liselotte Franssen-du Maine, Erik schellekens.  



 

 

Lees meer over ons verkiezingsprogramma op onze website www.lijstrielgoirle.nl 

1. Betrokken burgers, betrokken overheid 

De relatie tussen de gemeente en inwoners is niet slecht. Maar 

we zien onbalans. De betrokkenheid en inspraak van burgers kan 

en moet beter. Wij pleiten voor: 

• Het veranderen van houding en gedrag van ambtenaren en 

bestuurders.  

• Meer openstaan voor initiatieven vanuit de bevolking en 

vaker met hen op locatie het gesprek aangaan. 

• Het tijdig en volledig informeren van omwonenden bij nieuwe 

(bouw)plannen met een duidelijke rolverdeling tussen 

gemeente en ontwikkelaars. 

• Het tijdig betrekken van raadsleden zodat zij het gesprek met 

inwoners kunnen aangaan als ze van hen vragen krijgen. 

• Een koppeling met het project Goolse democratie. 

 

2. Verduurzaming  

Dankzij de aanpassing van het bestuursakkoord maar bovenal 

door de inzet van onze LRG-wethouder is er een inhaalslag 

gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Maar we komen van 

ver en de lat is hoger komen te liggen. Een aantal voorstellen: 

 

• Maak een combinatie van zowel woningisolatie, het 

verduurzamen van de energievoorziening als het efficiënt 

gebruik van eindige energiebronnen zoals aardgas.  

• ‘Vergroen’ de leges (bijvoorbeeld geen of lagere leges voor 

duurzame bouw of verbouw).  

• Bevorder afvalscheiding door gewenst gedrag te belonen.  

• Stimuleer de circulaire economie (product wordt grondstof).  

• Betrek scholen en verenigingen bij uitleg over duurzaamheid.  

 

3. Een integrale visie op sport, kunst en cultuur 

Onze gemeente kent vele beleidsdocumenten. We missen echter 

de samenhang. Onze visie: 

 

• Betrek alle sportverenigingen, dus ook verenigingen die geen 

gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties.  

• Zorg voor aandacht voor nieuwere sporten.  

• Zorg voor een goede en betaalbare sportinfrastructuur. 

• Betrek de discussie over de toekomst van het zwembad.  

• Durf de vraag te beantwoorden: wat is sport ons waard?  

• En wat is kunst en cultuur ons waard? We weten wat kunst 

en cultuur ons kost, maar kennen we ook de waarde ervan? 

• De discussie over het cultureel centrum en buurtcentra moet 

meer zijn dan praten over stenen en cijfers. 

 

4. Infrastructuur zonder knelpunten  

Een aantal knelpunten is weggenomen, maar een aantal moet 

nog worden aangepakt. Wij willen aandacht voor:  

 

• Rotondes en oversteek Rillaersebaan, tweede ontsluiting 

Boschkens, knelpunten fietsroutes en verbetering 

bereikbaarheid met openbaar vervoer.  

• Ondersteuning voor aanleg van glasvezel (o.a. snel internet).  

• Hogere eisen aan fietspaden en wandelroutes. 

 

5. Goirle en Riel: klaar voor de toekomst  

De voorzieningen in Goirle zijn nog niet aangepast aan de 

demografische veranderingen (vergrijzing, ontgroening, meer 

alleenstaanden). Er moet gewerkt worden aan: 

 

• Meer verschillende soorten woningen.  

• Verduurzaming van oudere woningen. 

• Vergroten van aanbod in middeldure huursector.  

• Kleine projecten van particulieren die een bijdrage kunnen 

leveren aan de variatie in soort woningen ondersteunen.  

• Beleid en visie op hergebruik van voormalige agrarische 

bedrijfslocaties en hoe gebieden eruit moeten zien.  

 

Ons doel  

Een duurzame, toekomstbestendige, sociale en financieel 

gezonde gemeente, die mét haar inwoners praat in plaats van 

óver.  


