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SPIJKERS MET KOPPEN: 

Mooi, Veilig en Vertrouwd.

CDA Goirle Riel 2018-2022

Voor het CDA is de gemeente vooral een gemeenschap waarin mensen samenleven. De kracht zit 
in mensen: inwoners en organisaties inspireren, stimuleren en ruimte bieden is uitgangspunt.

Hiervoor hebben we de volgende thema’s benoemd:

• Samen verantwoordelijk
• Duurzaamheid
• Gerechtigheid en veiligheid
• Solidariteit

Samen verantwoordelijk

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, 
verenigingen, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een 
unieke bijdrage aan de samenleving.
Vertrouwen is belangrijk. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld 
moeten worden.

• meer groen en minder steen in de straat; bewoners bepalen zelf mede het onderhoud.
• gezinsvriendelijke buurten; iedere buurt een speeltuin of –veld
• het Jan van Besouwhuis blijft de huiskamer van heel Goirle, iedereen voelt er zich thuis.
• het bruisfonds wordt ruimer opgezet en ruimhartiger toegepast,
• de subsidieregelingen moeten gebruiksvriendelijker gemaakt worden
• burgerinitiatieven die onderlinge verbinding beogen worden toegejuicht

Duurzaamheid

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich van oudsher 
geroepen tot zorg voor natuur en cultuur.
Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel 
gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten 
zijn creativiteit en innovatie nodig.

• verkeersveiligheid heeft hoge prioriteit: bij de infrastructuur wordt de fietser en voetganger 
   leidend (overbodige paaltjes, rare bochtjes etc.)
• fiets- en voetpaden zijn breed en voor iedereen goed begaanbaar
• elektrisch rijden wordt bevorderd door oplaadpunten op strategische plaatsen
• de milieustraat wordt gratis voor particulieren, dit ter voorkoming van zwerfafval.
• het CDA is voorstander van kleinschalig en natuurvriendelijk toerisme.
• nieuwbouw en indien mogelijk bestaande bouw wordt duurzaam gemaakt door eigen 
   energievoorziening (zonnecollectoren, warmtewisselaars) en isolatie. Zo mogelijk ook bij 
   reeds in gang gezette nieuwbouwprojecten.
• zorgvuldig moet omgegaan worden met landbouwgrond bij de overweging om zonnevelden 
   aan te leggen
• Nu goed en verantwoord investeren in het Jan van Besouw huis zodat we er de toekomst mee 
   in kunnen
• de afmeting van dit gemeenschapshuis is zodanig dat we gehouden zijn dit optimaal te 
   gebruiken, creatief omgaan met de horeca
• juist bij bouwen in het centrum is het belangrijk dat er voldoende groen is, locatie de Wildert 
   en Mainframe kan een prachtig dorpsparkje worden
• de lokale belastingen worden ten hoogste met de stijging van de kosten van levensonderhoud 
   (inflatiecorrectie) verhoogd. Honden- en toeristenbelasting zijn doelbelastingen en dienen dan 
   ook daar voor aangewend te worden.
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Gerechtigheid en veiligheid.

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van 
menselijke waardigheid.

Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is 
er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor 
mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.

• de gemeente gaat het project ‘rent-a-cop’ implementeren om verkeershufters snel aan te 
   pakken
• het woud van overbodige ge- en verbodsborden wordt gesaneerd, slechts strikt noodzakelijke 
   borden worden geplaatst
• fietsers hebben op iedere rotonde voorrang
• alle gemeentelijke voorschriften zijn toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen
• toepassing van regels eerder in overleg dan door dwang
• de gemeente is er voor de burgers en niet andersom
• bij de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet worden belanghebbenden 
   nadrukkelijk betrokken

Solidariteit

Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken, tussen 
generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar we zijn pas mens door 
met elkaar te leven. De persoonlijke factor mag daarbij niet uit het oog worden verloren.

Het CDA vindt onderlinge verbondenheid tussen mensen belangrijk.

• de mensen worden steeds ouder: samen met partijen gaat de gemeente kijken naar 
   mogelijkheden voor alternatieve woonvormen zodat ouderen niet vereenzamen – bijvoorbeeld 
   de Zuidrand van Goirle biedt perspectieven
• mantelzorgers krijgen de aandacht die ze verdienen
• er worden mogelijkheden geschapen voor een laagdrempelig open eetpunt voor ouderen en 
   alleenstaanden in het centrum.
• het CDA zet actief in om jongeren binnen de gemeentegrenzen te houden: betaalbare 
   starterswoningen (huur en koop).
• de gemeente stimuleert initiatieven op gebied van collectief bouwen voor en door met name 
   jongeren en senioren
• de gemeente bevordert de mogelijkheid dat er gezonde warme maaltijden verstrekt worden 
   op de ‘ kindercentra’ (ondersteuning jonge ouders – 24 uurs economie – preventie 
   overgewicht bij kinderen)
• ieder kind heeft toegang tot sport, muziekonderwijs en schoolzwemmen
• de nieuwe Nederlanders krijgen begeleiding naar onderwijs en werk op maat, en worden niet 
   uit het oog verloren.
• Om het belang van de samenhang tussen kinderen en hun omgeving te onderstrepen, komt er 
   een wethouder met als kerntaak: Jeugd en Gezin
• de gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het in dienst nemen van mensen met een 
   arbeidshandicap
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INhOuDSOPGaVE

•	 Hoofdstuk	1:	Mensen	maken	zelf	hun	leefomgeving
 Over wijken, openbare ruimte, verkeer, toerisme en bouwen

•	 Hoofdstuk	2:	Jong	en	oud	betrekken	bij	cultuur
 Over de kracht van het verleden, creativiteit en nieuwe initiatieven

•	 Hoofdstuk	3:	Betrokken	gemeente,	betrokken	mensen
 Over de rol van de gemeente, bestuurlijke samenwerking en Europees denken 

•	 Hoofdstuk	4:	Geef	mensen	en	bedrijven	mogelijkheden!
 Over ondernemen en dingen mogelijk maken

•	 Hoofdstuk	5:	Zorg	voor	en	door	mensen,	jong	en	oud
 Over zorg, ouderen, jongeren, sport en bewegen

•	 Hoofdstuk	6:	Iedereen	doet	mee
 Over welzijn, onderwijs en werk

•	 Hoofdstuk	7:	Economie	en	duurzaamheid
 Over economie, agrarische sector, energie en afval

•	 Hoofdstuk	8:	Leven	in	een	veilige	gemeente
 Over veiligheid, benaderd vanuit mensen

•	 Hoofdstuk	9:	Hoe	we	dat	betalen
 Over belastingen, subsidies en nieuw geld

•	 Kandidatenlijst	CDA	Goirle	Riel	Gemeenteraadsverkiezingen	2018
 Over onze kandidaat volksvertegenwoordigers
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HoofDstuK	1:	MEnsEn	MAKEn	ZELf	Hun	LEEfoMGEvInG
Over wijken, openbare ruimte, verkeer, toerisme en bouwen

Mensen moeten zich thuis voelen en meedoen; dat vraagt om een overheid die mensen ruimte 
geeft en hen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Dat vraagt ook steeds om nieuwe vormen 
van betrokkenheid van mensen, een actieve lokale overheid die de voorwaarden schept. Er 
moet zorg en zekerheid zijn voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. De gemeente geeft 
ruimte aan eigen initiatief van inwoners. Ook als daarvoor eigen regels een keer moeten wijken.

onderhoud	openbare	ruimte	
Met bewoners van een wijk en waar zinvol samen met de woningbouwcorporaties, wordt 
het onderhoud van groen, straten, pleinen en kunst besproken. Wensen vanuit de wijken 
die binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget passen, worden vastgelegd 
in het onderhoudsprogramma. Budgetten worden overgeheveld naar bewoners die zelf 
verantwoordelijkheid willen nemen door adoptie van groen (waaronder ook speelvoorzieningen) 
en kunst. Contracten met deze bewoners leggen de afspraken duidelijk vast. Het CDA stelt, 
dat meer groen op straat belangrijk is om verstening van de straat tegen te gaan, zowel uit 
esthetisch oogpunt als uit oogpunt goede hemelwaterafvoer.

Buitenspelen
Kinderen moeten buiten kunnen spelen. Daarom moet elke buurt over een speeltuintje en/
of sport- of speelveld(je) kunnen beschikken. De inrichting daarvan vindt in overleg met de 
(kinderen in de) wijk of buurt plaats. Er wordt periodiek met de buurt of wijk overlegd, hoe 
aangesloten kan worden bij de veranderende behoeften in die omgeving. Bij voorkeur worden 
speeltuintjes zo aangelegd dat de toestellen kunnen worden verplaatst naar andere plekken 
waar later behoefte aan een speeltuin is. Het CDA wil wildspelen stimuleren door de aanleg van 
speelvelden of –bosjes. Daarbij wordt natuurlijk ook gelet op de veiligheid.

Verkeer
De bereikbaarheid van onze gemeente en verkeersveiligheid blijven voor het CDA van groot 
belang. Inwoners wordt gevraagd naar verkeerssituaties die ze als onveilig ervaren. Deze 
input wordt gebruikt bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Bij de 
ontwikkeling van nieuwbouwlocaties wordt gezorgd voor een goede verkeersafwikkeling; 
de verkeersafwikkeling in de Boschkens-Oost wordt aangepakt en de verkeersafwikkeling 
op Boschkens-West en Bakertand worden zodanig ingericht dat dit ook daar vlot en veilig 
verloopt. Hierover worden met Tilburg afspraken gemaakt. Ook de verkeersafwikkeling op de 
Tilburgseweg in Goirle wordt op adequate wijze uitgevoerd. De doorgaande route door Riel 
wordt verkeersveilig ingericht voor voetgangers en fietsers. De verkeerscirculatie in het centrum 
van Goirle moet overzichtelijker worden. De bewegwijzering van en naar de winkelgebieden en 
toeristische trekpleisters in onze gemeente wordt verbeterd. Onduidelijke lijnen op wegen en 
slecht overzichtelijke verkeerspunten worden aangepakt, zodat alle verkeersdeelnemers zich 
veilig door onze gemeente kunnen bewegen. Op alle rotondes in de gemeente Goirle krijgen 
fietsers voorrang op gemotoriseerde weggebruikers. 
Wat het CDA betreft gaan we aan de slag met de wirwar van verkeersborden. Overbodige 
borden worden verwijderd; nieuwe borden worden met de grootste terughoudendheid geplaatst.
Wegenonderhoud moet doeltreffend worden uitgevoerd. Stoepen, wandel- en fietspaden 
krijgen prioriteit. Losliggende en scheefliggende stoeptegels worden binnen 2 dagen na melding 
hersteld. Zorg voor gesnoeid gemeentelijk groen, zoals heggen, waardoor verkeersdeelnemers 
elkaar goed kunnen zien.

voetgangers	en	fietsers
We maken ons sterk voor wandel- en fietspaden, die voldoende breed, veilig en goed 
begaanbaar zijn, ook voor minder validen. Een goed voorbeeld is een (schelpen)pad over de 
Regte Heide, dat ook begaanbaar is voor minder validen. Voor fietsers moeten de verbindingen 
in en naar het buitengebied worden verbeterd. Het CDA wil prioriteit geven aan de aanpak 
tegen wortels die de tegels of het asfalt omhoog drukken en heggen en takken die paden 
versmallen. Parkeeroverlast door fietsen wordt aangepakt, zoals rondom de Hovel.
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Parkeren
Parkeren blijft in de gemeente Goirle gratis. Het goede voorbeeld van de regionale 
aantrekkingskracht van onbetaalde parkeervoorzieningen voor winkelbezoek, is gegeven door 
Koopcentrum De Boerenschuur in Riel. Voor langparkeerders moeten gerichte oplossingen 
zijn buiten de blauwe zone. Parkeeroverlast door gemotoriseerd vervoer en caravans wordt 
aangepakt, zowel in het winkelgebied als in de wijken. 

Snelheid
Eerst veilig, dan vlot. De infrastructuur moet het logisch maken dat in woonwijken de 
verkeerssnelheid onder de 30 kilometer per uur ligt; 30 km zones zijn als zodanig ingericht 
óf de snelheidslimiet wordt omgezet naar 50 km en strikt gehandhaafd. Verkeersdeelnemers 
moeten gerust de straat op kunnen. Ouders moeten met een gerust hart hun kinderen op 
pad kunnen sturen. Wegen worden in samenspraak met de bewoners – waar nodig – snelheid 
beperkend ingericht. Het CDA is een voorstander van het invoeren van een 30 km zone in het 
winkelgebied van Goirle. Wij willen kritisch kijken naar snelheidslimieten in het algemeen. 
Inrichting van straten en snelheidslimieten moeten hand in hand gaan. 

veilig	naar	school
Het CDA wil af van gevaarlijke verkeerssituaties op en rond schoolroutes. Veel gebruikte routes 
worden in het straatbeeld duidelijk zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. De gemeente stelt 
een fonds in waaruit scholen kunnen investeren om het verkeersveiligheidslabel te bemachtigen. 
Scholen moeten ouders en verzorgers stimuleren hun kind te voet of per fiets naar school te 
brengen; dat is de grootste winst. Voor de doorgaande route door Riel geldt dat de veiligheid bij 
de oversteekplaatsen voor kinderen en volwassenen (voetgangers en fietsers) wordt bewaakt. 

Recreatie	en	toerisme
Met de landschapsgebieden zoals Regte Heide, Breehees, Gorp en Roovert heeft onze gemeente 
parels van natuur. Gecombineerd met de stad en toeristische trekpleisters dichtbij is er veel ruimte 
voor ontwikkelingen rond recreatie en toerisme. Kleinschalige ontwikkelingen hebben bij het CDA 
de voorkeur. Hiervoor is samenwerking tussen gemeente, toerisme en recreatie, cultuur en sport 
van groot belang. Denk aan een route langs de kunst in de openbare ruimte, aan evenementen 
als het Midzomerfestival en sportevenementen. De Stichting Recreatie en Toerisme kan hier een 
verbindende rol spelen.
Wat het CDA betreft, investeert de gemeente eerst zelf in toerisme om te laten zien dat je hier 
zaak van maakt. Toeristenbelasting wordt alleen gehandhaafd als de opbrengsten opwegen tegen 
de kosten voor de inning. De opbrengst van toeristenbelasting wordt geïnvesteerd in een goede 
infrastructuur voor toerisme en/of in marketing en promotie.

Bouwen
In Goirle en Riel moet gebouwd worden naar lokale behoefte. Zo is er concrete behoefte aan 
(gelijkvloerse) leeftijdsbestendige woningen voor senioren en ouderen, zoveel mogelijk nabij 
(winkel)voorzieningen. Geschikte locaties binnen de bebouwde kom (inbreidingslocaties) 
kunnen hiervoor worden benut en aan initiatieven op deze locaties door een collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) of ontwikkelaars wordt door de gemeente graag meegewerkt, 
rekening houdend met een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.
In Goirle bouwen we geen prestigieuze nieuwbouwprojecten; investeer in wat we hebben! Als 
impulsen in een wijk nodig zijn en daarvoor initiatieven bestaan vanuit de samenleving, werkt 
de gemeente ook hier graag mee.
De woningmarkt is steeds in beweging. De doorstroom naar een passende woning voor beginnende 
en gevorderde gezinnen blijft problematisch. Maatwerk is nodig om deze te bevorderen. Bouwen 
voor onze ouderen houdt daarbij prioriteit, voor jongeren moet er de kans zijn om in hun dorp te 
blijven wonen en voor gezinnen moet het aanbod in evenwicht zijn. Woningen worden gebouwd 
naar demografische behoefte, niet per definitie vanuit het beste verdienmodel. Het CDA is 
voorstander van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij de toekomstige bewoners 
samen hun nieuwe buurt vormgeven, zoals eerder de Koningshof in Riel en de Fonkelsteen en de 
Boschrand in Goirle. Bewoners moeten meer zelf kunnen bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de 
gevel bouwen’, waarbij de gemeente flexibele bestemmingsplannen hanteert.



8Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

samenwerking	in	bouw
Het CDA zoekt nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, corporaties en 
ontwikkelaars om zo doelgroepen te helpen aan een betaalbare en geschikte woning. Hierbij 
hebben de bouw van huurwoningen voor middeninkomens en voor senioren prioriteit. De 
gemeente zoekt actief mee naar geschikte locaties en denkt actief mee met initiatiefnemers die 
locaties willen ontwikkelen. Woningbouw moet toekomstbestendig zijn en dus zo gekozen en 
gebouwd dat mensen hier kunnen blijven wonen (generatiewoningen) of dat mensen hier later 
ook nog willen wonen (goede locaties).

Bedrijventerreinen
Het CDA wil geen nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen, zolang er elders in de gemeente 
nog kavels beschikbaar zijn of bedrijfspanden leeg staan. Beheer, herstructurering en 
ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen moet in meer samenhang met de gemeenten in 
de regio worden gedaan. Een rol voor ‘Midpoint Brabant’ is hierin van groot belang, omdat de 
ontwikkeling en inrichting van bedrijventerreinen niet stopt bij de gemeentegrenzen.

hondenpoep
Hondenpoep blijft een van de grootste ergernissen. Verantwoordelijk voor deze overlast blijven 
de baasjes. Ruim hondenpoep op en houd viervoeters aan de lijn. De gemeente zorgt voor 
voldoende hondenpoepafvalbakken en frequente leging ervan. Hondenpoepoverlast wordt 
aangepakt. Het CDA blijft tegen hondenbelasting als een algemene gemeentelijke belasting. 
Een hond als gezelschapsdier zorgt voor sociale omgang en helpt bij het tegengaan van 
vereenzaming. Daarom blijft ontheffing van deze belasting vanuit het armoedebeleid mogelijk.

HoofDstuK	2:	JonG	En	ouD	BEtREKKEn	BIJ	CuLtuuR
Over de kracht van het verleden, creativiteit en nieuwe initiatieven

In onze gemeente kennen we veel culturele voorzieningen en initiatieven, en daar zijn we 
trots op. Het CDA heeft een warm hart voor de cultuur in de breedste zin van het woord. 
Zowel muziek, beeldende kunst, literatuur en (amateur)toneel, als geschiedenis, archeologie, 
monumenten, heemkunde en materieel en immaterieel erfgoed (waaronder carnaval en viering 
van christelijke naamdagen) dragen bij aan de identiteit van Goirle en Riel. Koesteren wat 
waardevol is, is een gezamenlijke opdracht.

Kinderen
Voor de ontwikkeling van kinderen is cultuur van groot belang. Cultuureducatie via scholen 
is een vertrekpunt van het culturele beleid. Ieder kind moet muziekonderwijs krijgen. Op alle 
scholen zullen combinatiefunctionarissen voor cultuur en sport, zowel binnen- als buitenschools, 
verbindend optreden met een bijdrage van instellingen in Goirle en Riel. Kinderen kunnen 
daardoor hun talenten ontplooien en vinden hun weg naar grotere instellingen of culturele 
gezelschappen. Daarom wil het CDA er alles aan doen om de bibliotheek en Factorium te 
behouden voor onze gemeente en (financieel) toegankelijk te houden voor alle kinderen. 
Differentiatie van tarieven naar inkomen moet worden onderzocht. 

Jan	van	Besouw
Het CDA ziet in het Jan van Besouw het bruisende sociaal culturele hart van Goirle. Alle 
verenigingen moet zich daar thuis en welkom voelen; het huis moet laagdrempelig en betaalbaar 
blijven. De ruime opzet van het gebouw biedt talloze mogelijkheden voor multifunctioneel 
gebruik. De programmering van producties van lokale verenigingen en instellingen dient de 
hoofdmoot te vormen van het programma van het Jan van Besouw. Ruimte voor het initiatief van 
betrokken dorpsgenoten.
Het CDA ziet mogelijkheden in een verdergaande samenwerking van SCAG met bijvoorbeeld 
bibliotheek en Factorium (muziekschool). Ook ziet het CDA mogelijkheden het aantal vaste 
huurders uit te breiden door een breed front-office te creëren met het Wmo-loket en andere 
zorg- en adviesdiensten. Zo is het Jan van Besouw ten aanzien van uiteenlopende doelen 
toegankelijk voor iedere burger. Ook moet de benutting van het Jan van Besouw worden bezien in 
relatie tot de Leybron in Riel en de positie van wijkcentra om elkaar te versterken. Bij verhuizing 
van functies van het zorgcentrum wordt de vrijkomende locatie ingezet als woningbouwlocatie.
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Erfgoed
Kerkgebouwen, kloosters, kapellen, kruisbeelden en andere religieuze objecten zijn 
karakteristiek en mede beeldbepalend religieus erfgoed in de gemeente. Samen met het 
industrieel erfgoed (schoorstenen en fabrieken) geeft dit erfgoed invulling aan hoe Goirle en 
Riel zich hebben ontwikkeld tot wat deze kernen nu zijn. Om krachtig de toekomst in te gaan, is 
het leven met en het levend houden van de historie van groot belang. De gemeente denkt waar 
nodig mee, zodat ingespeeld kan worden op mogelijke initiatieven ter behoud van materieel 
erfgoed. Bijvoorbeeld door vergunningen bij verbouwingen, wijziging van bestemming of het 
monumentenbeleid. Het CDA draagt het werk van de stichting Steengoed Goirle dan ook een 
warm hart toe.

Carnaval
Goirle en Riel heten in de dagen voor Aswoensdag Ballefruttersgat en Kaaiengat. Carnaval 
en andere tradities zijn uitingen van onze cultuur: het immaterieel erfgoed, en dat moet 
blijven, zolang dit vanuit beide kernen georganiseerd wordt. Carnaval en andere tradities 
mogen rekenen op een overheid die meedenkt en ondersteunt. Zo zien we een rol voor de 
gemeente om waar nodig te bemiddelen bij het verwerven van een adequate bouwhal voor 
carnavalswagens en te faciliteren bij openbare activiteiten. 

HoofDstuK	3:	BEtRoKKEn	GEMEEntE,	BEtRoKKEn	MEnsEn
Over de rol van de gemeente, bestuurlijke samenwerking en Europees denken 

Goirle is een gemeente waarin haar inwoners de warmte ervaren van een sociale, 
samenhangende samenleving. Het CDA staat voor een gemeente die hier oog voor heeft. Ook 
de ervaringen met de gemeente en medewerkers van de gemeente worden door inwoners zo 
ervaren. Moderne media spelen in ons leven een steeds belangrijkere rol. De gemeente Goirle 
zet moderne media actief in naast andere manieren om met burgers in contact te treden. 
Reacties en berichten op social media moeten gelijkwaardig behandeld worden aan vragen die 
op conventionele wijze worden gesteld. Een social media team wordt getraind om adequaat en 
opbouwend te reageren op berichten die onze gemeente aangaan.

Bereikbare	gemeente
De burger houdt de keuze hoe hij of zij contact met de gemeente wil: internet, social media, 
telefoon of persoonlijk contact. Digitaal een afspraak maken is en blijft mogelijk. Naast het 
digitale loket moet er een fysieke en papieren mogelijkheid blijven voor bewoners die daar 
de voorkeur aan geven. Een op mensen gerichte gemeente moet immers bereikbaar zijn voor 
iedereen. 

toegankelijke	informatie
De dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente moeten snel en makkelijk 
toegankelijk en vindbaar zijn, ook voor mensen met een beperking. De gemeentelijke website 
moet daarom voldoen aan het waarmerk ‘drempelvrij’. Een actuele website, gebruik van 
moderne media en inzet van verenigingen en organisaties om mensen te informeren en te 
weten wat hun behoeften zijn, past bij de moderne overheid. De gemeente moet ook een open 
datastrategie hebben, want een moderne overheid zorgt dat informatie gedeeld kan worden. 
Faciliteren van het in contact komen met elkaar is een stap van de nieuwe overheid die mensen 
verbindt in plaats van alles zelf te doen. Informeren, producten aanbieden en producten leveren 
via de website moet nog verder ontwikkeld worden.

Zichtbare	en	transparante	democratie
Vanuit het principe dat het democratisch gehalte van onze gemeente goed moet zijn, vindt het 
CDA dat alle raads- en commissievergaderingen voor iedereen hoor- en zichtbaar moeten zijn. 
Het CDA wil dat de gemeente gaat experimenteren met laagdrempelige inspraakmomenten, 
zoals de mogelijkheid om via een teleconference verbinding de gemeenteraad toe te spreken 
tijdens een commissievergadering. Nieuwe vormen van democratie passen bij de gemeente die 
Goirle wil zijn.
Ook wil het CDA dat alle inwoners een eerlijke, gelijke kans verdienen op beïnvloeding van 
beleid en besluitvorming; toegang voor een ieder die dat wenst tot college en ambtenaren. Om 
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die reden moeten agenda’s van het college openbaarr zijn. Tevens wordt ieder raadsvoorstel 
aangevuld met een ‘lobbyparagraaf’. In de lobbyparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe 
belangen zijn (af)gewogen en met welke belangengroepen (personen en organisaties) de 
wethouder en zijn ambtenaren contact hebben gehad bij wijze van consultatie.
Een goede gemeente kan niet zonder goede adviezen. Het CDA vindt dat het gemeentebestuur 
bij het opstellen en uitvoeren van beleid meer gebruik moet maken van de kennis en 
deskundigheid van de inwoners en van in de gemeente bestaande organisaties. 

Minder papier
Mensen die digitaal communiceren met de gemeente krijgen ook een digitale reactie, tenzij het 
juridisch verplicht is om schriftelijk te reageren. De gemeente stopt met het onnodig papier 
versturen en blijft zoeken naar mogelijkheden om de papierstroom te verminderen.

Apps
Melden van overlast of gevaarlijke situaties moet mogelijk worden via apps, net als informatie 
verstrekken over openingstijden van het gemeentehuis en andere praktisch nuttige informatie 
voor inwoners. De inzet van apps inwoners te informeren over zaken als het moment van 
ophalen van het restafval, groenafval en PMD afval wordt verder geoptimaliseerd en verbeterd.

Administratie	op	orde
Natuurlijk moet de gemeente zijn administratie op orde moet hebben. Mensen moeten niet 
steeds opnieuw dezelfde (persoons)gegevens aan hoeven te leveren. Dit zorgt in de praktijk 
voor onnodige ergernis en kan simpel voorkomen worden, uiteraard zolang de privacy hier niet 
mee geschonden wordt. Het digitaal archief moet effectief werken en de kosten van het digitale 
archief moeten beheersbaar zijn.

Bestuurlijke	schaal
We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gekozen en benoemde 
politici en bestuurders betrokken zijn bij wat er gebeurt in onze gemeenschap. De eigen identiteit 
van Goirle en Riel wordt versterkt in onze samenleving en niet langs de gemeentegrens. Wat 
het CDA betreft werken we slim samen met andere gemeentes op zoveel mogelijk fronten. 
Uitgangspunt voor samenwerking met andere gemeenten blijft dat de samenwerking tussen 
gemeenten niet leidt tot een afstandelijke overheid. Het mag niet alleen financiële voordelen 
opleveren, maar moet ook aantoonbare maatschappelijke voordelen.

Het CDA wil een bestuurlijke schaal waarbij mensen het gevoel hebben ergens bij te horen en 
niet te verdwijnen in een grote massa. Het gemeentebestuur moet korte lijnen houden en verder 
ontwikkelen met inwoners en vrijwilligers, met ondernemers en verenigingen. Bij regionale en 
intergemeentelijke samenwerking kan aan de volgende uitgangspunten worden gedacht: dicht bij 
huis, heldere en democratisch gelegitimeerde doelen en overzichtelijke samenwerking. 

Over de grenzen heen
Goirle is een grensgemeente. Daarom zoeken we actiever aansluiting bij buurgemeenten 
in België. Denk aan recreatie, cultuur en ook op ruimtelijk gebied. Initiatieven uit de 
samenleving om meer verbinding en samenwerking te creëren moeten worden ondersteund. 
De samenwerking in Euregio-verband wordt nieuw leven ingeblazen met een gericht actieplan 
‘Grensverleggend Goirle’.

Europees	geld
De weg naar Europa en de mogelijkheden die de vele subsidiebronnen (denk aan steun 
bij regionale (natuur) subsidies, innovatiesubsidies en ondersteuning voor het midden- en 
kleinbedrijf) hebben, moeten beter worden benut. Hiervoor moet meer kennis aanwezig zijn bij 
de gemeente. Het CDA vindt dat dit juist dit een onderwerp is waar regionale samenwerking 
een duidelijke meerwaarde heeft.
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HoofDstuK	4:	GEEf	MEnsEn	En	BEDRIJvEn	MoGELIJKHEDEn!
Over ondernemen en dingen mogelijk maken

De overheid heeft steeds meer taken op zich genomen en is daarbij steeds meer gaan regelen 
en voorschrijven. Het CDA streeft naar een overheid die meer ruimte en vertrouwen geeft 
aan mensen, meer mogelijkheden geeft, minder regels stelt en bestaande regels flexibiliseert. 
Mogelijkheden voor ondernemers, bedrijven, organisaties en instellingen moeten centraal 
staan, want een leefbaar Goirle en Riel kan niet zonder bedrijvigheid en vooral niet zonder 
ondernemers die willen en durven investeren in onze gemeente.

Betrokken	ondernemen
Samenwerken en verbinden geldt ook voor de relatie tussen mensen, overheid en bedrijven. 
Ondernemingen moeten betrokken worden bij sociale uitdagingen. Denk aan voorlichting 
op scholen (oriëntatie op een vervolgopleiding) of het re-integreren van jonggehandicapten, 
herintreders, en/of langdurig werklozen. Daarbij past ook een gemeente die het goede 
voorbeeld geeft door binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid eisen te stellen aan het in 
dienst nemen van arbeidsgehandicapten (‘social return on investment’). Vooral de gemeente 
zelf moet verder gaan dan wettelijke verplicht is.

Betrek	deskundige	mensen
Een goede gemeente kan niet zonder goede adviezen. Het CDA vindt dat het gemeentebestuur 
bij het opstellen en uitvoeren van beleid meer gebruik moet maken van de kennis en 
deskundigheid van de inwoners en van in de gemeente bestaande organisaties.

Maatschappelijke	stage	
De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in 
de samenleving. Het CDA wil dan ook de maatschappelijke stage behouden. De gemeente 
ondersteunt de koppeling van scholen met bedrijven en instellingen – zoals Stichting Jong en 
ContourdeTwern - om zinvolle stageplekken te vinden voor onze jongeren. Ook zou over de 
landsgrenzen heen in België gekeken moeten worden. 

Vergunningen
Natuurlijk wil ook het CDA zo min mogelijk regels. Dat blijft het streven. Het CDA wil ook de 
duur van vergunningen aanpakken. Papierwerk voor vergunningen dient zo beperkt mogelijk te 
blijven. Het moet ook niet zo zijn dat mensen hun gegevens meerdere malen moeten inleveren. 
Help mensen en hinder ze zo min mogelijk.

HoofDstuK	5:	ZoRG	vooR	En	DooR	MEnsEn,	JonG	En	ouD
Over zorg, ouderen, jongeren, sport en bewegen

Een sterke overheid zorgt voor de mensen die het nodig hebben en biedt hen de steun die nodig 
is. Ze durft te vertrouwen op organisaties en instellingen die mensen helpen en doet niet alles 
zelf. Daarom wil het CDA het welzijnsveld blijvend versterken.
De nadruk moet minder liggen op het geld dat de overheid in allerlei regelingen steekt. Het 
CDA wil vooral kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te 
voorkomen. De positie van ouderen is daarbij een bijzonder belangrijke, omdat zij met hun 
wijsheid veel kunnen betekenen voor de samenleving. Juist actieve en zelfstandige ouderen 
ervaren veel druk door bezuinigingen van het Rijk.

Preventie en innovatie
Gezond leven en jezelf blijven ontwikkelen zijn belangrijk voor deelname aan de samenleving. 
Door preventie wordt het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig, want die 
voorzieningen moeten blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. Innovatieve 
en technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen. Mantelzorgers kunnen via 
een website het overzicht van alle voorzieningen beter bewaken. Moderne media zijn voor 
bijna iedereen gewoon geworden. De gemeente moet aanhaken bij de ontwikkeling van 
moderne technieken. Het CDA ziet Goirle en Riel door het relatief grote aantal ouderen als 
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een ideale proeftuin voor innovaties richting een seniorenvriendelijke gemeente. De gemeente 
zou samen met zorginstellingen en corporaties actief contact moeten leggen met bijvoorbeeld 
zorgverzekeraars en innovatieve bedrijven. Het CDA zou graag willen zien dat de mogelijkheden 
voor een Zorgcampus binnen onze gemeentegrenzen worden onderzocht. Dit kan een impuls 
geven aan de kwaliteit van de zorg en aan de werkgelegenheid.

Iedereen	hoort	er	bij
Zowel ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen in een uitkeringspositie 
komen soms, in een geïsoleerde situatie terecht. Deze mensen moeten betrokken blijven en 
worden bij activiteiten. De KBO’s, vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers spelen hierbij een 
grote rol. Vereenzaming en sociale isolatie is een risico nu mensen, zoals ouderen en mensen 
met een beperking, langer zelfstandig blijven wonen. De gemeente steunt daarom initiatieven 
die contacten met mensen die dreigen te vereenzamen tot stand brengen. Ook voorkomt de 
gemeente dat er door beleid drempels worden verhoogd of opgericht die vereenzaming en 
sociale isolatie kunnen bevorderen. Het houden van een huisdier helpt kwetsbare inwoners 
tegen vereenzaming en sociale isolatie. Het belasten van het houden van een hond is een 
voorbeeld van een ongewenst effect van heffingsbeleid, dat voorkomen moet worden. 

actieve rol voor ouderen
Belangrijk is dat ouderen hun kwaliteiten en kunde meer inzetten. Het CDA wil ouderen vooral 
zien vanuit wat ze wel kunnen. Ouderen zorgen steeds meer voor hun (klein)kinderen. Ook 
signaleren zij vaak als eerste als hun buren meer aandacht en zorg nodig hebben. Ouderen zijn 
vaak nog een drijvende kracht in ontwikkelingen in hun buurt of wijk. Mee blijven doen is dan 
ook van groot belang. De KBO-afdelingen en vrijwilligersorganisaties zorgen voor het opzetten 
van sociale netwerken, sport en cursussen. Het idee van het KBO voor periodiek huisbezoek en 
een gemeentelijk steunpunt voor informatie en vraag om hulp verdient navolging en steun. Ook 
zien wij hier een taak weg gelegd voor de wijkcentra en Jan van Besouw en Leybron.
Het CDA pleit er voor om niet een apart ouderenbeleid te maken, maar juist de rol van ouderen 
specifiek naar voren te brengen op vele terreinen.

Mantelzorgers
Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg, emotionele en praktische hulp, is van groot 
belang. Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) 
vrijaf te geven. Het zijn personen die, beroepsmatig of vrijwillig, voor een tijdje de mantelzorg 
overnemen. De gemeente kan mantelzorgers tegemoetkomen in de kosten voor kinderopvang 
door dit in het eigen gemeentelijk beleid te regelen.

Zorg	efficiënt	en	dichtbij	
Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn stellen we de
levensloopbenadering centraal. Die gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van ieder 
mens voor de gewenste kwaliteit van zijn leven, nu en op latere leeftijd. De gemeente 
ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en 
welzijnsomgeving voor ouderen en hen die leven met beperkingen. Zorg en welzijn op wijk- of 
dorpsniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe 
omgeving van buren en vrienden te betrekken. 

Levensloopbestendig	wonen
Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient aangesloten te worden bij de woonwensen van ouderen, 
zoals levensloopbestendige woningen. Een goede afstemming met de woonstichting, 
projectontwikkelaars en de KBO-afdelingen is daarom noodzakelijk. Behalve de woning zelf is 
het ook van belang dat voorzieningen voor ouderen dichtbij of goed bereikbaar zijn. Ook bij de 
bouwplannen op de centrumlocaties moet daar rekening mee gehouden worden.
De gemeente werkt mee aan het realiseren van projecten waarbij geëxperimenteerd wordt met 
woonvormen waar ouderen meer steun aan elkaar hebben, zoals een ‘woonzorgzone’. 

Indicatievrije toegang 
We willen graag het experiment aangaan om voorzieningen voor bijvoorbeeld ondersteuning 
of zorg zonder indicatie toe te kennen. De medewerker van ‘t Loket kan bij niet-complexe 
problematiek ondersteuning regelen zonder tussenkomst van (grote) instellingen. Heldere criteria 
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zonder lange en dure procedures zorgen voor snelle besluiten. Dat is goed voor de mensen om 
wie het gaat. Op uitvoeringskosten kan zo bespaard worden. Achteraf wordt steekproefsgewijs 
bekeken of de voorzieningen terechtkomen bij mensen die het ook echt nodig hebben.

Jeugd
Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale 
problemen in de toekomst. Een goed begin in het leven is het halve werk. Kinderparticipatie 
is een structureel onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid, evenals de uitgangspunten 
van het Platform Ruimte voor de Jeugd (www.ruimtevoordejeugd.nl). De samenwerking met 
jeugdorganisaties, zoals scouting, sportverenigingen, kindervakantiewerk en jeugdclubs, zijn 
voor het CDA dan ook van meerwaarde. Bij hen hebben kinderen tijd en ruimte voor hun spel, 
empowerment en talentontwikkeling, aanvullend op het onderwijs. Deze organisaties verdienen 
structurele ondersteuning.
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het CDA ziet volop kansen om 
de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te maken. Het accent moet liggen op het voorkomen 
van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Waar nodig past vroeg ingrijpen 
in problematische gezinssituaties bij de keuze voor voorzorg boven nazorg. Het op peil 
houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en 
jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg.

Gezinnen kennen
De gemeente investeert in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en 
weet wie de ondersteuning verleent. De gemeente grijpt de kans om het aanbod van alle 
instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. De wethouder van jeugd en gezin heeft 
doorzettingsmacht om te voorkomen dat de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen 
instellingen. ’t Loket voor hulp en ondersteuning van de gemeente Goirle blijft zich bezighouden 
met de ondersteuning van die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben. ‘t Loket stimuleert 
ook contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn.

sport	en	beweging
1.   Sport is gezond en goed voor de teamgeest. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en 
      kijkt samen met verenigingen naar mogelijkheden om alle jongeren actief te houden. Dat 
      kan door hen niet alleen zelf te laten sporten, maar ook door te bevorderen dat zij zich 
      inzetten als bijvoorbeeld trainer, scheidsrechter of leider. Daarnaast is sport en 
      beweging voor ouderen essentieel. Hierdoor hoeven ouderen minder snel aanspraak te 
      maken op onderdelen van de zorg die voor kosten van de gemeente komen. Investeren 
      in sport(lidmaatschap) en bewegen door ouderen werkt preventief tegen aanspraak op dure 
      individuele zorgvoorzieningen. Goirle moet in beweging zijn en blijven.
2.   Om het sportklimaat in Goirle te verbeteren moet een grootscheepse aanpak van het 
      sportpark op de politieke agenda. Meer flexibel gebruik, meer mogelijkheden voor andere 
      sporten en betere parkeerfaciliteiten zijn noodzaak.

HoofDstuK	6:	IEDEREEn	DoEt	MEE
Over welzijn, onderwijs en werk

Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en een bijdrage levert. Leeftijd 
of beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. Zo’n 
samenleving wordt gemaakt door het gezin, de buren, op school, op het werk, met sport en in het 
uitgaansleven. De overheid zorgt voor het vangnet voor wie buiten de boot valt of dreigt te vallen. 

Wmo
Het gemeentelijk Wmo-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, 
problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en waar nodig oplossen (door 
individuele ondersteuning). Als mensen niet in staat zijn om op eigen kracht deel te nemen aan 
de samenleving moet de gemeente in actie komen. Daarbij bepalen niet de professionals of de 
gemeente wat mensen nodig hebben, maar verwoorden mensen dat zelf in een open gesprek 
met de Wmo-medewerker. De gemeente heeft extra taken gekregen rond ondersteuning en 
persoonlijke verzorging. Daar is door enkele kabinetten al fors op bezuinigd. Ook het jarenlang 
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bestaande recht van ouderen op lijfgebonden zorg en verpleging staat voortdurend onder 
druk. Het CDA wil op lokaal niveau creatief zoeken naar oplossingen om zo van de Wmo-
voorzieningen geen bezuinigingsvoorziening, maar een investeringsvoorziening te maken; 
investeren in mensen, samen met mensen. Zo is het een goed idee het project ‘Samen buurten’ 
door te ontwikkelen tot ‘Zorgen voor elkaar’.

Eigen	budget
Volgens het CDA vindt financiering van ondersteuning bij voorkeur plaats door de vraag van de 
mensen te financieren. Dit kan door een persoonsgebonden budget (Pgb), een persoonsvolgend 
of vouchersysteem waarmee zelf zorg kan worden ingekocht. Leidend is hierbij “waarmee is 
iemand geholpen”. Tegen daders van fraude met Pgb-budgetten moet streng worden opgetreden.

Buurthuis	van	de	toekomst
In Goirle zijn wijkcentra belangrijke plekken waar bewoners elkaar ontmoeten. Met de aanpak 
van Back to Basics 2.0 zijn de doelstellingen van deze accommodaties definitief veranderd. De 
gemeente kan faciliterend optreden door bijvoorbeeld de beheerder te financieren. Deze centra 
worden gebruikt voor de combinatie van functies. Zo is de afgelopen tijd het concept Buurthuis 
van de Toekomst ontwikkeld. In dit Buurthuis werken sportclubs, scholen, instellingen en 
andere organisaties in de wijk nauw met elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de sportclub meer 
is dan alleen een sportclub, maar ook een plek wordt waar je komt voor een praatje of voor 
huiswerkbegeleiding. Mensen leren elkaar zo beter kennen. Ze zijn meer betrokken bij elkaar en 
hebben meer voor elkaar over. Vrijwilligers nemen het heft in handen en worden “eigenaar” van 
hun initiatief. 

Deelname	door	mensen	met	een	beperking	
Het hebben van een beperking moet niet betekenen dat mensen minder deel kunnen nemen 
aan het maatschappelijk verkeer. Het CDA is voorstander van de aanpak, waarbij samen met de 
Wmo-medewerker gekeken wordt hoe iemand met een beperking door eigen inzet of inzet van 
het eigen sociale netwerk optimaal kan functioneren. Kijken naar wat iemand kan in plaats van 
oordelen op basis van wat iemand niet kan.

Inburgering	en	integratie
In Goirle worden ook vergunninghouders gehuisvest. Onze nieuwe inwoners worden begeleid 
door vrijwilligers die dat met een enorme gedrevenheid doen. Het project taalcoaches 
draagt een fors deel bij aan het welslagen van de inburgering van nieuwkomers. Deze vorm 
van vrijwilligerswerk wordt van harte ondersteund. De gemeente en de vrijwilligers – en 
vrijwilligersorganisaties – brengen nieuwkomers in aanraking met onderwijsmogelijkheden 
en vrijwilligerswerk, waardoor de kans op betaald werk wordt vergroot. Wanneer 
vergunninghouders worden voorzien van middelen gebeurt dat in eerste instantie zoveel 
mogelijk in natura en door middel van vouchers.

Mobiliteit
In het kader van de Wmo kunnen mensen gebruik maken van de regiotaxi. Het aantal ritten 
met de regiotaxi zou sterk kunnen afnemen als er een goede en adequate busverbinding zou 
zijn tussen de ziekenhuizen, verpleegtehuis, Guldenakker en het centrum van Goirle en Riel. 
Zowel het Wmo-deel van de regiotaxi als de busverbinding, zijn een zaak van de provincie. Wij 
willen er bij de provincie opnieuw op aandringen om te zorgen voor een betere spreiding van 
opstappunten en zo rechtstreekse verbindingen met beide ziekenhuizen te bereiken. Dat levert 
meer op dan het kost.

Weer aan het werk
Werkloosheid blijft probleem, voor bepaalde beroepsgroepen en leeftijdscategorieën. Werk blijft 
de belangrijkste factor om er maatschappelijk bij te horen. Ons uitgangspunt: of je bent aan 
het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of dagbesteding of je gaat naar school. 
Meer mensen zullen op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid moeten 
worden. Dit vraagt om een goede regionale aanpak met aandacht voor de lokale benadering. 
We denken daarbij aan het afstemmen van het aanbod van opleidingen op de behoefte. De 
werkgeversbenadering vanuit één regionaal team, waarbij onze lokale klantmanagers deel 
uitmaken van dat team, lijkt de meeste kans op succes te geven.
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Jeugd aan het werk
De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden 
wordt ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon wanneer 
zij niet volledig kunnen werken. Met regionale opleidingscentra worden afspraken gemaakt over 
de plek die jongeren krijgen als zij de entreetoets in het MBO niet halen. Bedrijven, organisaties 
en de overheid moeten zorgen dat jongeren kansen krijgen, met betaald werk maar ook met 
stages. De ‘startersbeurs’ is succesvol gebleken en willen we daarom behouden.

Goed	onderwijs
Niets is zo bepalend voor een goede sociale integratie dan onderwijs. Onderwijs vergroot de 
kansen van kinderen, jongeren en ouderen. Een kind moet zich veilig voelen en zich goed 
kunnen ontwikkelen. Scholen volgen daarin vooral een eigen koers vanuit hun gekregen 
verantwoordelijkheden. Scholen zijn partners bij het signaleren en oplossen van problemen. 
Er is extra aandacht nodig voor het vermijden van sociale uitsluiting van kinderen en het 
verbeteren van leerprestaties. De kwaliteit van het onderwijs staat altijd voorop.
Om ‘passend onderwijs’ op een goede en verantwoorde manier, zowel voor de leerlingen als 
de scholen, toe te passen, blijft het belangrijk de gestarte samenwerking tussen onderwijs en 
organisaties zoals Sterk Huis (Voorheen Kompaan en de Bocht) en de stichting Biezonderwijs te 
blijven ondersteunen.

schoolgebouwen	
Gelukkig zijn bijna alle schoolgebouwen in onze gemeente in goede staat. Dit betekent niet dat 
we onderhoud en investeringen kunnen stopzetten. Bij nieuwbouw van scholen wordt gekeken 
naar spreiding, (toekomstige) behoefte en de kwaliteit van een gebouw. Dus: niet bouwen 
om te bouwen, maar bouwen waar en wanneer nodig. Multifunctioneel gebruik staat daarbij 
voorop. Als het past in het geheel van wijkvoorzieningen streeft het CDA naar scholen als spil 
in de wijk als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. 
Het vergroot de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid. Onze kinderen verdienen een 
goede, veilige en leefbare leeromgeving. 

Binding	jongeren
Waar jongeren buiten de gemeente naar school gaan of studeren, wordt bevorderd dat 
zij de band met hun woonplaats niet verliezen. Dat kan door actief te zijn bij sport- en 
gezelligheidsverenigingen, scouting, enzovoorts. Ook kan het werven van stageplaatsen bij de 
lokale bedrijven/organisaties worden gestimuleerd. 

HoofDstuK	7:	EConoMIE	En	DuuRZAAMHEID
Over economie, agrarische sector, energie en afval

De leefbaarheid in de gemeente staat of valt met een gezonde lokale economie en een mooie en 
gezonde leefomgeving. Natuur en economie dus zo veel als mogelijk hand in hand.

Onze economie
Een gezonde economie en goede werkgelegenheid zijn van groot belang voor de leefbaarheid. 
Hoewel gemeenten de economische ontwikkeling slechts deels kunnen beïnvloeden, is 
vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. De gemeente 
creëert randvoorwaarden voor groei. De gemeente voert een actief leegstandsbeleid door 
een leegstandsverordening aan te nemen. Ook gaat de gemeente in gesprek met de 
verhuurders van bedrijfspanden over de hoogte van huren. Om de leegstand van De Hovel 
tegen te gaan, komt er een aanpak in samenwerking met het Centrummanagement. De 
bedrijveninvesteringszone (BIZ) blijft bestaan en draagt bij aan de versterking van de 
(centrum)economie.

Online
Toegang tot mobiele data is vanzelfsprekend geworden. Het CDA wil gratis Wifi in de ‘bewoonde 
wereld’ van onze gemeente behouden en verbeteren. De Regte Heide blijft Wifi-vrij. Ook moet 
in onze gemeente overal zo snel mogelijk glasvezel worden aangelegd. De gemeente neemt 
hierin het voortouw en zorgt voor gestage uitvoering; zowel in wijken als bedrijventerreinen.
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Midden-	en	kleinbedrijf
Om startende bedrijven te ondersteunen, organiseert de gemeente samen met de 
ondernemersverenigingen, uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt 
via het regionale steunpunt de opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af 
met de ondernemersvereniging op de behoefte aan lokaal (winkel)personeel. De gemeente gaat 
bij (ver)bouwplannen van winkeliers terughoudend om met welstandseisen. Als een bedrijf ergens 
niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief 
mee naar andere mogelijkheden. De gemeente is partner van het MKB.

Zelfstandigen	zonder	personeel
Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker gemaakt 
om een eigen bedrijf aan huis te vestigen, zolang de activiteit niet tot extra parkeerdruk of 
anderszins overlast in de wijk leidt. In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan 
kleine zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. 
Bijvoorbeeld door het opdelen van (de aanbesteding van) grotere opdrachten.

Agrarische	sector
De leefbaarheid op het platteland staat of valt met een gezonde agrarische sector. Het CDA 
staat voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een duurzaam goede balans tussen natuur, 
landbouw, recreatie en toerisme. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de 
toerist is een haalbaar ideaal. Samenwerking is nodig om verbinding te maken. Natuurbeheerders 
en de agrarische ondernemers kunnen samen betrokken worden in het beheer van terreinen. 

Functieverandering
Als een agrarisch bedrijf stopt, komt er vaak een groot pand leeg te staan. We zijn in die gevallen 
voorstander van een nieuwe bestemming door een andere vorm van eigentijds ondernemerschap. 
Verplaatsing van agrarische ondernemers naar een leeggekomen agrarisch bedrijf is ook mogelijk, 
op voorwaarde dat dit altijd vanuit gevoelig gebied naar minder gevoelig gebied is.

Groene energie 
Niet alleen gebruiken, maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, 
voedsel en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het anders 
gaan doen. Wij streven naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. We 
stellen haalbare milieudoelen. We betrekken lokale bedrijven en vooral ook de inwoners bij de 
overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente. Om duurzaamheid niet slechts een project 
van de overheid te laten zijn, kiezen we voor spontane projecten op de schaal van de wijk. De 
beste ideeën ontstaan vaak bij mensen zelf. Zo moet ruimte worden gegeven aan elektrische 
laadpalen in onze gemeente.

Zelf	energie	opwekken
Burgers die zelf energie opwekken krijgen de ruimte. De gemeente moet actief kijken of zonne-
energie kan worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door collectieve initiatieven mogelijk te maken. 
We nemen barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. 
Boren naar schaliegas willen wij niet. Er kunnen afspraken over te leveren prestaties worden 
vastgelegd. De gemeente moet partner zijn van de bewoners om grote energiebedrijven hun 
gedrag aan te laten passen en echt werk te maken van nieuwe energie.
Vooruitlopend op de nieuwe regelgeving, worden bij nieuwbouwprojecten die nog van start 
moeten gaan, al zijn ze reeds vergund, de woningen aardgas-vrij opgeleverd.

Afval
In de overeenkomst met de inzamelaar van afval wordt gestreefd naar zoveel mogelijk 
recycling van afvalproducten, waarbij voordelen voor het milieu én voor de inwoners moeten 
bestaan. De reststroom die overblijft wordt het liefst gebruikt om energie op te wekken. Het 
streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik en 3) recycling. Het huis-aan-huis 
ophalen van PMD moet minimaal 2x per maand plaatsvinden; het grootste volume, met de 
hoogste frequentie ophalen. Restafval wordt bij alle particulieren huis-aan-huis opgehaald; 
ook bij appartementen (of hier wordt een gezamenlijke afvalcontainer geplaatst. De gemeente 
moet meewerken aan oplossingen als er te weinig ruimte is voor afvalscheiding bij woningen. 
Ondergrondse (rest-)afvalcontainers zijn bereikbaar binnen maximaal 250 meter loopafstand. 
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De gemeente handhaaft actief in de strijd tegen illegale stort van afval, omdat het leidt tot 
vervuiling en verrommeling van het buitengebied en mogelijk tot bodemvervuiling. Daders 
worden actief opgespoord. De veiligheid in het buitengebied blijft gewaarborgd; maatregelen 
tegen drugsafvaldumpingen moeten worden vastgesteld en uitgevoerd. De mogelijkheid tot 
het plaatsen van camera’s of andere middelen op gevoelige plaatsen in het buitengebied wordt 
onderzocht. Er dient werk te worden gemaakt van het opsporen van criminele daders.

HoofDstuK	8:	LEvEn	In	EEn	vEILIGE	GEMEEntE
Over veiligheid, benaderd vanuit mensen

Veiligheid is een basisbehoefte in de gehele samenleving. Dit geldt temeer voor gezinnen met 
kinderen en ouderen. Dit vraagt om een daadkrachtige aanpak.
We richten ons op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, 
diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Woninginbraken, 
verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast en vandalisme 
zijn structurele onderwerpen van veiligheid. De rol van de burgemeester bij het bepalen van 
de speerpunten van de politie op het gebied van veiligheid en openbare orde blijft vanwege het 
lokale belang onverminderd belangrijk. Duurzame veiligheid vraagt echter meer dan alleen de 
inzet van politie. Inwoners vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve 
houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is belangrijk. 
Sociale samenhang en elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden moet mogelijk zijn. 
De gemeente faciliteert vergroting van het veiligheidsgevoel door bijvoorbeeld sociale media 
(buurtapps), door informatie over hoe met signalen kan worden omgegaan.

Inzet
De inzet van politie en toezichthouders (boa’s) wordt het beste lokaal geregeld. De 
gezagsdragers (politie en Openbaar Ministerie) gaan onder leiding van de burgemeester jaarlijks 
in gesprek met inwoners om per wijk vast te stellen waar de capaciteit op moet worden ingezet. 
Als bewoners bijvoorbeeld vragen om een gerichte aanpak van autodiefstal en –inbraken moet 
dat serieus worden genomen in de aanpak. Samenwerking met andere gemeenten voor de 
inzet om mensen zo efficiënt mogelijk in te zetten heeft prioriteit voor het CDA. Inzet van boa’s 
gebeurt op plaatsen waar inwoners hinder ondervinden van niet-naleving van regels die de 
goede maatschappelijke omgang betreffen.

Bestrijding	georganiseerde	criminaliteit
Georganiseerde criminaliteit, waaronder de productie van softdrugs en synthetische harddrugs, 
wordt hard bestreden. Onze gemeente kent geen plaats voor ondermijning door verwevenheid 
van georganiseerde criminaliteit met de bovenwereld. Illegale handel in drugs, straatverkoop 
en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. We bepleiten een versterking van de 
gemeenschappelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door gemeenten, politie, 
justitie, de belastingdienst en de sociale dienst (bestuurlijke aanpak). Drugspanden worden 
opgespoord en ontmanteld. Er worden maatregelen genomen in het buitengebied tegen 
drugsafvaldumpingen, zoals cameratoezicht op kwetsbare plaatsen.

Politie	in	de	buurt
De politiepost moet dicht bij huis zijn en publieksvriendelijke openingstijden hebben. Aangifte 
doen via internet wordt bevorderd en is laagdrempelig. De wijkagent moet zichtbaar en 
aanspreekbaar zijn voor de buurt en 80 procent van zijn of haar tijd in de buurt actief zijn. 

Alcohol	en	drugs
Bij veel gevallen van overlast speelt alcohol een rol. Voor alcohol en drugs is voorlichting aan 
ouders belangrijk om hen op hun verantwoordelijkheid aan te kunnen spreken. Problematisch 
alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar dient te worden aangepakt. De gemeente zal hier 
samen met de ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines 
etcetera) actief op inspelen, waarbij de gemeente zorgt voor toezicht en handhaving. De inzet 
van ‘mystery visits’ is een prima aanvulling en leidt tot betere naleving van de wet. 
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vandalisme	aanpakken
De gemeente herstelt binnen twee werkdagen vernielingen in de openbare ruimte. Om inwoners 
bewust te maken van de impact van vandalisme wordt jaarlijks een overzicht van de gemaakte 
herstelkosten gepubliceerd. De schade wordt verhaald op de dader. Tegen daders wordt een 
lik-op-stukbeleid gevoerd. Voor stelselmatige daders geldt een meldplicht. Minderjarige daders 
worden via Bureau Halt in de eigen gemeente te werk gesteld in de openbare ruimte. 

Brandweer
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Zij kennen de omgeving goed, zorgen voor 
lokale betrokkenheid en houden de brandweerzorg betaalbaar. Daar moet continuïteit aan 
worden gegeven. Brandpreventie heeft hoge prioriteit. Bij evenementen wordt gecontroleerd op 
brandveiligheid in horecagelegenheid, openbare gebouwen en de openbare ruimte.

Rampenbestrijding
We hopen dat rampen ons voorbijgaan, maar helaas bestaat die zekerheid niet. Onze gemeente 
is te klein om een complete organisatiestructuur op de been te houden. Samenwerking binnen 
de veiligheidsregio is daarom noodzakelijk. 

Radicalisering
Naast het gezin en de familie ziet het CDA een verantwoordelijkheid voor scholen, 
geloofsinstellingen, vrijwilligersorganisaties en (sport)verenigingen bij het signaleren en 
tegengaan van radicalisering. In geval van (dreigende) radicalisering zorgt de gemeente voor 
een gezinsbrede aanpak waarin plaats is voor inkeerregelingen en deradicalisering.

HoofDstuK	9:	HoE	wE	DAt	BEtALEn
Over belastingen, subsidies en nieuw geld

Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts 
een beperkt deel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van 
belastinggeld. We willen zorgvuldig omgaan met de financiële middelen die beschikbaar zijn. We 
willen de uitgaven binnen de perken houden en geen verkwisting van publieke gelden en sparen 
in tijden dat het kan. Uitgangspunten voor ons financieel beleid zijn: zorgvuldigheid (netjes 
omgaan met publieke gelden), spaarzaamheid (uitgeven omdat het nodig is, niet omdat het 
kan), transparantie (begroten en verantwoorden in duidelijke taal) en lage lokale lasten.

Lokale	belastingen
Waar het leven voor alle Goirlenaren en Rielenaren steeds duurder wordt, past het niet om de 
lokale belastingen met meer dan de kosten van levensonderhoud te laten stijgen (inflatiecorrectie). 
Omdat ook een stijging met de inflatiecorrectie niet vanzelfsprekend is, zal het CDA Goirle Riel zich 
inzetten voor een zo beperkt mogelijke stijging van de lokale lasten nadat is aangetoond door het 
gemeentebestuur dat alle andere opties om een stijging te voorkomen zijn onderzocht.

sparen	en	weerstandsvermogen	
Het beheersen van de hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormen geen 
doel op zich, maar moeten een bijdrage vormen aan de gezonde gemeentelijke portemonnee. 
We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen en we sparen voor gewenste investeringen. 
We speculeren niet op verwachte winsten en inkomsten, zolang hiervoor geen harde garanties 
zijn. Grote risicovolle projecten passen niet in onze visie op onze gemeente. Een sluitende 
begroting hoort bij een overheid die betrouwbaar wil zijn, zowel in tijden van relatieve financiële 
voorspoed als in financieel minder goede tijden.

Grondaankopen	en	grote	bouwprojecten
De gemeente is terughoudend met de aankoop van grond en vastgoed. Grote bouwplannen 
worden opgeknipt in deelplannen, zodat de bouw doorgaat. Regels worden geflexibiliseerd 
om doorgang van deelplannen te vereenvoudigen en te versnellen. Wanneer uitvoering van 
deelplannen democratisch vertraagd of belemmerd raakt, zonder dat de uitkomst van de 
plannen zal veranderen, worden dergelijke vertragingen en belemmeringen actief opgepakt 
en snel weggenomen. Er wordt gezocht naar samenwerking met projectontwikkelaars 
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en andere partijen, waardoor de gemeente minder financiële risico’s loopt. Aangekochte 
gronden die voorlopig niet kunnen worden bebouwd, worden niet tegen lage prijzen (en/of 
met verlies) verkocht tenzij het leidt tot meer werkgelegenheid in de zorg en welzijnssector 
in onze gemeente en voor inwoners van onze gemeente. Het inzetten van grond voor 
tijdelijke bestemmingen, zoals sport- en speelvelden, openbaar groen of kunst, heeft 
dan uit maatschappelijk oogpunt de voorkeur. Bij het invullen van de prioriteiten in het 
woningbouwprogramma wordt nadrukkelijk voorrang gegeven aan de locaties binnen de 
bebouwde kom, met name waar de gemeente eigenaar is en/of waar snel bouwen realiseerbaar 
is. Het woningbouwprogramma houdt rekening met de demografische ontwikkeling binnen 
onze gemeente en met de woonfunctie van onze gemeente (werkforensen). Bestaande 
woonlocaties die niet aan toekomstige woonbehoeften voldoen worden snel herontwikkeld. 
De gemeente neemt hierin initiatief. Bouwen van betaalbare (huur)woningen voor gezinnen 
met middeninkomens en voor senioren krijgt hoge prioriteit. Deze inwoners willen we blijvend 
binden aan onze gemeente door bouwen op plaatsen waar mensen willen (blijven) wonen.

verantwoorden	subsidies
Met subsidies stimuleert de gemeente activiteiten of initiatieven op het gebied van onderwijs en 
welzijn, inclusief kunst, cultuur en sport. Belangrijk is daarbij dat de activiteiten bijdragen aan 
maatschappelijke of sociale doelstellingen, zoals beschreven in het beleidsprogramma.
Aanspraak maken op subsidies door verenigingen, instellingen en organisaties moet 
laagdrempelig mogelijk zijn. AIs hierom wordt gevraagd, zorgt de gemeente voor hulp bij het 
aanvragen. Wanneer initiatiefnemers door een subsidie hun maatschappelijke rol (beter) kunnen 
vervullen, is dat winst voor de inwoners van Goirle én de gemeente. Een goed voorbeeld is het 
subsidiëren van materiaalkosten bij de Hobbysoos, waardoor een gehandicaptentoilet gebouwd 
kon worden. Alleen die subsidies worden gekort of gestaakt waar organisaties niet voldoen 
aan de subsidievoorwaarden en als zeker is dat de aanvrager voldoende in de gelegenheid 
is geweest om aan te tonen aan de voorwaarden te voldoen. Verenigingen, instellingen en 
organisaties werken steeds meer samen in het sociaal cultureel speelveld, zodat zoveel mogelijk 
mensen maatschappelijk profiteren. 

opstartsubsidies	
Goede initiatieven moeten ruimte krijgen, ook al is er helaas niet genoeg geld beschikbaar voor 
alle ideeën. Om nieuwe initiatieven niet alleen afhankelijk te maken van overheidsgeld worden 
incidentele subsidies verstrekt. Als een initiatief daarna niet zelfstandig levensvatbaar blijkt, 
eindigt ook de bijdrage van de gemeente. Het CDA koestert het Bruisfonds, dat ruimer wordt 
opgezet en ruimhartiger toegepast. Goede initiatieven krijgen de ruimte. Laagdrempeliger 
vermaak maakt ook aanspraak op Bruisfonds.

fondsenwerving
Geld is en blijft hard nodig om goede initiatieven van (groepen) mensen van de grond te 
krijgen. Omdat de gemeentefinanciën onder druk staan, is ook privaat geld meer dan ooit 
nodig. Dat betekent niet dat de overheid achterover moet leunen en het de gemeenschap zelf 
laat uitzoeken. De gemeente schept de voorwaarden zodat bewonersgroepen, verenigingen of 
andere initiatiefnemers elkaar kunnen ondersteunen bij fondsenwerving. Daarmee komt ook 
meer privaat geld voor investeringen in de lokale samenleving beschikbaar. Het steunpunt voor 
vrijwilligers geeft hiervoor trainingen.

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld voor CDA Goirle Riel door een commissie 
bestaande uit Jeroen Hendrickx (voorzitter), Arnoud Strijbis en Sjaak Sperber in 
opdracht van het bestuur van de afdeling CDA Goirle Riel.

Bij het opstellen van dit programma is dankbaar gebruik gemaakt van bestaande 
CDA-documenten, de input van CDA-leden van binnen en buiten Goirle en Riel en 
van ontvangen input en standpunten van organisaties, instellingen en verenigingen. 
Daarnaast zijn experts en inwoners van Goirle en Riel geconsulteerd en hebben 
hun zorgen, meningen en standpunten meegeteld bij het tot stand komen van het 
verkiezingsprogramma. 
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4 Sperber     J.J.W.M. (Sjaak) (m)     Hilvarenbeek

5 Wolswijk-van de Pol   C.J.M. (Ineke) (v)     Goirle

6 van der Hoek    I.J.R. (Manuel) (m)     Goirle
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8 de Groot     A.C. (Anne) (v)     Goirle
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11 de Brouwer    F.A.H. (Frans) (m)     Goirle

12 van Olphen    W. (Wim) (m)     Goirle

13 van den Ende    G.G.M. (Rob) (m)     Riel

14 Brouwer     M.M. (Michel) (m)     Goirle

15 de Koster     J.M. (Johan) (m)     Goirle

16 de Groot     S.A. (Steven) (m)     Goirle

17 de Brouwer    L.C.M. (Leo) (m)     Goirle

18 van Haaften-Harkema   S.C. (Brigite) (v)     Goirle
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