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Verkiezingsprogramma 2018-2022 

 

 

Inleiding 

 

Onze partij is anderhalf jaar na de verkiezingen van 2014 toegetreden tot de coalitie en 

is Wethouder van de Ven toegetreden tot het college. LRG stond al niet afwijzend ten 

opzichte van het bestuursakkoord maar heeft via een sideletter nog een aantal van onze 

verkiezingsthema’s kunnen toevoegen. Denk aan het oplossen van een aantal 

infrastructurele knelpunten, het aanscherpen van de milieudoelstellingen en de 

verbreding van het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van het Loket naar het 

cultureel centrum. Alles overziend zijn we tevreden over de bereikte resultaten van de 

huidige coalitie. Op een aantal terreinen zijn we dan ook voorstander van voortzetting 

van het beleid, onder andere op financieel gebied. Dat is ook mogelijk gezien de 

financiële vooruitzichten. Mochten de financiële vooruitzichten nog verder verbeteren dan 

zou er wat ons betreft extra geïnvesteerd moeten worden in duurzaamheid en het 

verbeteren van het voorzieningenniveau.  

 

Op het gebied van zorg zijn we tevreden over de resultaten van de drie transities, zowel 

inhoudelijk als financieel. Wel blijven we pleiten voor de terugkeer van de wijkzuster om 

daarmee de zorg richting inwoners te optimaliseren en vroegsignalering te verbeteren. 

Daarnaast zou preventie nog meer aandacht moeten krijgen, vooral daar waar het gaat 

om het verbeteren van de levensstijl van onze inwoners, met name onder jongeren. Het 

alcoholgebruik onder deze groep is hoog te noemen, en dat baart ons zorgen. Wellicht 

moeten er voor deze doelgroep meer activiteiten komen. Ook moet er meer aandacht 

komen voor de eenzaamheid onder ouderen, en moet er preventief worden gehandeld 

om het vallen te verminderen. Goirle is een redelijk welvarend dorp, maar ook wij 

kennen nog veel verborgen armoede. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben de 

stelselwijzigingen ook ongewenste neveneffecten gekend, zoals het grote aantal 

flexwerkers en de problemen bij het vinden van werk voor mensen met een handicap. 

We verliezen deze groepen niet uit het oog.  

 

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 

 

Ons doel 

Een duurzame, toekomstbestendige, sociale en financieel gezonde gemeente, die mét 

haar inwoners praat in plaats van óver. 
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1. Betrokken burgers, betrokken overheid 

De relatie tussen de gemeente en haar inwoners is zeker niet slecht te noemen. 

Leggen we echter de resultaten van bewonersparticipatie naast de tijd en de inzet 

van zowel gemeente als haar inwoners dan constateren we een onbalans. Volgens 

ons wordt het bereiken van draagvlak onder inwoners vooral met de mond beleden, 

maar is er van wezenlijke invloed van burgers op het gemeentelijke beleid niet of 

nauwelijks sprake. Het gaat daarbij vooral om bestemmingsplannen en bouw- of 

verbouwprojecten. Kortom, ontwikkelingen die een directe invloed kunnen hebben op 

de kwaliteit van de woonomgeving. De participatie van burgers kan en moet beter. 

Dat versterkt ook de betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. We hebben 

ook een idee hoe dit proces verbeterd kan worden: 

• Het veranderen van houding en gedrag van ambtenaren en bestuurders. 

• Het tijdig en volledig informeren van omwonenden met een duidelijke rolverdeling 

tussen gemeente en ontwikkelaars. 

• Het tijdig betrekken van raadsleden zodat zij het debat met inwoners kunnen 

aangaan als ze hierop worden aangesproken. 

• Een koppeling met het project Goolse democratie. 

 

We hoeven het zwarte garen niet uit te vinden want Goirle is niet de enige gemeente 

die met dit vraagstuk worstelt. We kunnen putten uit “best practises”, denk 

bijvoorbeeld aan het Burgerpanel in Oisterwijk. Daarnaast moeten we meer 

openstaan voor initiatieven vanuit de bevolking en vaker met hen op locatie het 

gesprek aangaan. Het gaat uiteindelijk toch om het verkrijgen van draagvlak. Te vaak 

worden inwoners min of meer gedwongen voor een juridische aanpak te kiezen, 

omdat de gemeente niet of onvoldoende open staat voor ideeën vanuit de bevolking.  

 

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 inmiddels hoger komen te liggen. De inzet moet dus 

omhoog en dat vraagt om een grotere inspanning van overheid, bedrijven en burgers. 

Een aantal handvatten (zeker niet uitputtend!): maak een combinatie van zowel 

woningisolatie, het verduurzamen van de energievoorziening als het efficiënt gebruik 

van eindige energiebronnen (Trias Energetica), betrek afvalinzameling bij het 

onderwerp duurzaamheid en blijf sturen op gedragsverandering. Vergroen de leges 

(bijvoorbeeld geen of lagere leges voor duurzame bouw of verbouw). Probeer 

afvalscheiding te bevorderen door gewenst gedrag te belonen. Stimuleer daarnaast 

de circulaire economie. Betrek scholen en sportverenigingen bij gedragsverandering.  

Ga lastige discussies niet uit de weg! Het plaatsen van grote windmolens roept veel 

weerstand op, maar zijn er alternatieven waarbij we toch voldoen aan nationale en 

internationale afspraken? Of zijn er locaties denkbaar die wel op draagvlak kunnen 

rekenen? Ga vooral hierover het gesprek met inwoners en ondernemers aan! 
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3. Een integrale visie op sport, kunst en cultuur 

 

Er is nu wel sportbeleid, maar dat is verre van integraal. Er is accommodatiebeleid, er 

is ‘Back to Basics’, er is een onderhoudsplan voor de sportvelden en er zullen zeker 

andere beleidsdocumenten zijn, maar het kan en het moet beter. Vooral de 

samenhang moet verbeterd worden Een aantal verbeterpunten is al genoemd: zorg 

ervoor dat alle sportverenigingen erbij betrokken zijn, dus ook verenigingen die geen 

gebruik maken van gemeentelijke accommodaties, zorg ook voor aandacht voor 

nieuwere sporten, zorg voor een goede en betaalbare sportinfrastructuur, betrek ook 

de discussie over de toekomst van het zwembad erbij en durf de vraag te 

beantwoorden: wat is sport ons waard? Ook op het gebied van kunst en cultuur moet 

de vraag beantwoord worden. De discussie over ons cultureel centrum en de 

buurtcentra moet meer zijn dan een discussie over de exploitatie van het vastgoed. 

We weten wat kunst en cultuur ons kost, maar kennen we ook de waarde ervan? 

 

4. Infrastructuur zonder knelpunten  

 

Er is een aantal knelpunten weggenomen (Hoofdroute Riel, aanleg rotondes, 

voorbereiding herinrichting Tilburgseweg in Goirle), maar er zijn nog iets te veel 

knelpunten voor een moderne gemeente als Goirle. Om er een paar te noemen: 

rotondes Rillaersebaan, tweede ontsluiting Boschkens (inclusief Bakertand), 

knelpunten fietsroutes, oversteekbaarheid Rillaersebaan, slechter wordend openbaar 

vervoer. Ook zou de gemeente een zwaardere rol moeten spelen in het ondersteunen 

van coöperaties die zich inzetten voor de aanleg van glasvezel. Tenslotte zou de 

verdere ontwikkeling van leisure in onze gemeente hogere eisen kunnen stellen aan 

de infrastructuur, met name op het gebied van fietspaden en wandelroutes. 

 

5. Goirle en Riel: klaar voor de toekomst  

 

Goirle is aan het vergrijzen, al gaat dat wat langzamer dan eerst verwacht. De 

voorzieningen in Goirle zijn nog niet aangepast aan de demografische veranderingen 

(vergrijzing, ontgroening, meer alleenstaanden).  Dat is een lange weg dus we 

moeten er tijdig aan beginnen. Om er een paar te noemen: de woningvoorraad is nog 

niet aangepast. De woningvoorraad bestaat grotendeels uit eengezinswoningen en is 

weinig gedifferentieerd te noemen. Ook is het merendeel van de oudere woningen 

niet verduurzaamd en ontbreekt de middeldure huursector bijna volledig. Een 

inhaalslag bij nieuwe projecten als Zuidrand en Bakertand is noodzakelijk. Kleine 

projecten van particulieren, zowel nieuwbouw als verbouw, die een bijdrage kunnen 

leveren aan de aanpassing van de woningvoorraad dienen ondersteund en niet 

tegengehouden te worden. Ook dient er beleid te worden ontwikkeld met het oog op 

het hergebruik van voormalige agrarische bedrijfslocaties. Er is een visie nodig over 

de gewenste inrichting van het buitengebied, zeker daar waar woningbouw is of wordt 

ontwikkeld. 

 

Met alle veranderingen in de woningvoorraad in ogenschouw genomen moet rekening 

gehouden worden met de aanpassing en invulling van de hoeveelheid m2-ers 

maatschappelijk vastgoed. Maar laten we niet te snel besluiten nemen louter en 

alleen op basis van het aantal vierkante meters. Het gebruik van dit vastgoed is 

daarvoor te gedifferentieerd. Ook moet bezien worden of de zorginfrastructuur in 

Goirle en Riel aangepast moet worden aan de vergrijzing.
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