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Beste Goirlenaar en Rielenaar, 

 

We vormen samen een gemeenschap en we vertrouwen op jou. We doen ons uiterste best 
er voor je te zijn voor wanneer je ons nodig hebt en maken tegelijkertijd graag van jouw 
talenten gebruik. Samen bereiken we meer dan alleen.  
 

Op dit moment merken we dat er minder vertrouwen is in de landelijke politiek, wat we goed 
begrijpen. Wij willen graag laten zien dat het ook anders kan. Onze lokale afdeling CDA 
Goirle Riel doet zijn best voor onze eigen inwoners. We willen er zijn voor iedereen!  
En we realiseren ons dat we lid zijn van een landelijke partij. We proberen hierbinnen van 
positieve invloed te zijn en gebruiken waar kan ons geluid richting Den Haag. 

 
Het programma bestaat uit een aantal open brieven aan jullie, onze mede-inwoners. Iedere 
brief is gericht aan een specifieke groep mensen. Bijvoorbeeld aan sporters, buurtbewoners 
of technologieliefhebbers. We beginnen ons programma met een brief aan de Goirle- en 
Rielenaren die in 2018 op ons gestemd hebben.  

 

In dit verkiezingsprogramma staat zo verwoord wat we willen verwezenlijken. 

Veel leesplezier! 
 
#TeamCDAGoirleRiel 
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Bedankt voor het vertrouwen 
 
Beste Kiezer van 2018, 
 
Wat fijn dat u in 2018 op ons stemde, bedankt. Dankzij uw stem hebben wij ons vier jaar lang 
in kunnen zetten voor onze prachtige gemeente, met drie zetels in de raad en een wethouder 
in het college van B&W. We hebben niet stil gezeten en zijn aan de slag gegaan. Vrij snel 
veranderde de situatie waarin het akkoord was geschreven; de gemeente kreeg veel minder 
geld dan nodig was voor de taken die het Rijk had overgedragen. Bovendien is veel 
aandacht uitgegaan naar de aanpak van Corona. Ook in deze moeilijke periode heeft het 
CDA Goirle Riel hard gewerkt om de belangen van Goirle en onze kiezers te beschermen.  
 
Zo hebben we actief gelobbyd om meer geld voor de zorg te realiseren en dat is voor een 
belangrijk deel gelukt. Tegelijkertijd hebben we hard gewerkt om bezuinigingen in het Sociaal 
Domein te realiseren op een wijze waarop de zwakkeren niet werden geraakt.  
 
Er is hard gewerkt om de onvermijdelijke bezuinigingen op cultuur zoveel mogelijk te 
verzachten. Na veel inspanningen is het behouden van de culturele instellingen ten dele 
gelukt. Echter is daarbij helaas Factorium uit ons dorpsbeeld verdwenen. Maar mede dankzij 
de inspanningen van het CDA is er een burgerinitiatief gehonoreerd, om de integratie van de 
cultuureducatie te behouden, Plan C. Dit mooie initiatief verdient het om behouden te blijven.  
 
We hebben ons ingezet voor statushouders en vluchtelingen. Onder andere door de motie 
Kinderpardon te ondertekenen, zodat kinderen die hier al langer dan vijf jaar zijn, zicht 
hebben op een structurele oplossing.  
 
Tot slot hebben wij ons ingezet voor sport. Zo komt de vervanging en uitbreiding van de 
hockeyvelden bij MHC Goirle er mede dankzij de inzet van het CDA en is er een start 
gemaakt met een plan voor beide sportparken dat de verenigingen en de gemeente 
duidelijkheid en houvast biedt, evenals een onderhoudsplan voor de komende jaren. 
 
Uiteraard hebben we veel meer gerealiseerd of opgestart aan initiatieven, zoals onze 
bijdragen aan de omgevingsvisie, mobiliteitsbeleid, een initiatief voor minnelijke schikking, 
etc. We hopen dat u blij bent met onze inspanningen en vooral dat u ons lokaal CDA hierin 
herkent.  
 
 
Met warme groet,  
 
Fractie en wethouders CDA Goirle Riel 2018-2022, 
Tess van de Wiel, Sjaak Sperber, Ineke Wolswijk, Fons Smits en Piet Poos 
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1. Het goede leven in Goirle en Riel 
 
Beste mensen, 
 
Wij wonen samen in deze mooie gemeente en hebben het vaak goed met elkaar. Als je even 
stil bent en blijft bij die gedachte, komen mooie beelden naar boven. Daarbij genieten we 
bijvoorbeeld van de vriendschappen die we mogen hebben, maar ook in het algemeen 
wanneer mensen echt aandacht hebben voor de ander, voor jou. Samen een feest kunnen 
organiseren, simpelweg wandelen in de natuur met familie of goede vrienden, of wat dan ook 
voor moois samen kunnen ondernemen. De kleine en grote dingen die ons gelukkig maken, 
daar willen we bij stil staan. Er kan zoveel in onze mooie gemeente. 
 
Tegelijk voelen we ook droefheid bij het horen van sommige verhalen. Zoals verhalen van 
mishandeling, of vandalisme, of eenzaamheid. Soms lijkt het egoïsme de boventoon te 
voeren. Ook de Corona tijd bracht veel droefenis, of hoe we soms omgaan met nieuwe 
Nederlanders of Europese migranten. En ook kleinere zaken frustreren ons, zoals wanneer 
we te druk lijken en zoveel verplichtingen hebben en we elkaar minder spreken. 
 
Het opkomen voor een mooie wereld en het daarom verbeteren daarvan, is de reden dat we 
lid zijn van ons lokale CDA. Voor de samenhorigheid, voor iedereens geluk en kansen, dat 
gunnen we iedereen. En daarom richten we onze energie op zaken die het goede leven in 
Goirle en Riel voor iedereen bereikbaar maken. 
  
+++ 
 
 
2. Goirle en Riel zijn duurzaam, mooi en overzichtelijk  
 
Beste inwoner, 
 
Wil je ook dat jouw straat er goed uitziet en veilig is? Je moet je thuis voelen in Goirle en 
Riel. En daarom vinden wij dat de gemeente moet waken over de netheid, maar je mag daar 
zelf ook een bijdrage aan leveren. Dus fijn als je zelf het groen wilt onderhouden met je 
buren; dan kan de gemeente meedenken over de mogelijkheden.  
  
We vinden ook dat de wegen, fiets- en voetpaden overzichtelijk moeten zijn. De volgende 
thema’s moeten volgens ons daarom door de gemeente worden aangepakt. Prioriteit aan 
langzaam verkeer met adequate inrichting van fiets- en wandelpaden. Voldoende en veilige 
oversteekplaatsen. Goed wegenonderhoud met voldoende en goed onderhouden groen. 
Ook simpele en logische belijning en bewegwijzering, geschikte parkeerplaatsen en -
verboden, meer speeltuintjes en/of sport- of speelveldjes waar gewenst, en overbodige en/of 
onveilige obstakels op fiets- en looproutes verwijderen.  
 
Ook het openbaar vervoer is voor ons belangrijk en we doen daarom alles in ons vermogen 
om de ov-organisaties positief te beïnvloeden. We denken mee over het regiovervoer en 
omarmen nieuwe flexibele mobiliteitsoplossingen, zoals bijvoorbeeld deelscooters of 
deelfietsen. 
 
Zo wensen we onszelf rust en veiligheid in onze openbare ruimte toe. 
  
+++ 
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3. Betaalbaar en creatief bouwen in Goirle en Riel 
 
Beste woningzoeker, 
 
Wij vinden dat er moet worden gebouwd naar de behoefte die er is, zoals leeftijdsbestendige 
woningen voor senioren en ouderen, zoveel mogelijk nabij (winkel-)voorzieningen. En 
betaalbare woningen voor starters of mensen die na echtscheiding kleiner gaan wonen. 
Geschikte locaties binnen de bebouwde kom kunnen hiervoor worden gebruikt. Ook het 
plaatsen van tijdelijke woningen kan kansen bieden.  
 
Bouwen en renoveren zijn cruciaal. Woningen moeten worden gebouwd naar demografische 
behoefte, niet vanuit het beste verdienmodel. Je moet als inwoner meer zelf kunnen bepalen, 
bijvoorbeeld door ‘achter de gevel bouwen’ of woningen te splitsen, waarbij de gemeente 
flexibele bestemmingsplannen hanteert. Ook zijn vernieuwing en innovatie middels het 
toestaan van andere woonvormen belangrijk, zoals tiny houses bijvoorbeeld. 
 
De gemeente moet ervoor zorgen dat corporaties, ontwikkelaars en investeerders 
samenwerken. Ook de herbestemming van voormalige agrarische locaties moet 
eenvoudiger. Daarnaast wil je thuis ook gewoon (heel) goed internet. En glasvezel hoort 
daarbij. We willen die mogelijkheden grijpen. 
 
En de leegstand op bedrijventerreinen stoort ons. We willen geen nieuwe bedrijventerreinen 
ontwikkelen; er zijn nog kavels beschikbaar en er staan bedrijfspanden leeg. Beheer, 
herstructurering en ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen moet meer in samenhang 
met andere gemeenten in de regio worden gedaan.  
 
Met al deze ideeën beogen we jou als woningzoeker te helpen. 
 
+++ 
 
 
4. De gemeente Goirle is cultuur  
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
Cultuur is en blijft belangrijk voor onze identiteit en voor de ontwikkeling van onze jeugd. 
Cultuur zorgt voor ontmoetingen tussen verschillende werelden en leidt tot nieuwe ideeën en 
meer verdraagzaamheid. Het CDA heeft een warm hart voor de cultuur op alle mogelijke 
manieren. De bibliotheek, muziek- en danslessen en een breed cultuuraanbod zijn 
belangrijk, in de gemeente en op scholen. Ook vinden we dat cultuur (financieel) toegankelijk 
moet zijn voor alle kinderen. Cultuur is immers voor iedereen. 
 
We willen graag dat het Cultureel Centrum Jan van Besouw het bruisende culturele hart is 
van de gemeente. Verenigingen moet zich daar thuis en welkom voelen; het gebouw moet 
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Daarbij vinden we dat voorstellingen van 
lokale verenigingen en instellingen uit Goirle en Riel prioriteit moeten krijgen. De gemeente is 
een belangrijke speler bij het zorgen voor een sterk CC Jan van Besouw in samenhang met 
de Leybron en andere centra. Ook hier geldt: samen staan we sterker. 
 
Zo hopen we onze mooie cultuur te behouden. 
 
+++ 
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5. In Goirle en Riel zijn we er voor elkaar 
 
Beste mede-inwoner, 
 
In onze gemeente is de saamhorigheid groot; we hebben graag iets voor elkaar over. We 
willen dat de gemeentelijke organisatie er ook op deze wijze mee omgaat. Steunen van jullie 
initiatieven en achter, naast en voor inwoners gaan staan. Daarin kan wat ons betreft de 
gemeente nog wel stappen maken, met name op het gebied van toegankelijkheid en 
ondersteuning.  
 
We erkennen hoe belangrijk vrijwilligers en mantelzorgers zijn in Goirle en Riel. Zij zijn het 
cement van onze samenleving. Daarom willen we dat de gemeente bij elk beleid nadenkt 
hoe we burgers kunnen betrekken en saamhorigheid bevorderen. 
 
Informatie moet snel en gemakkelijk te vinden zijn, ook voor mensen met een beperking, 
blinden of laaggeletterden. Digitaal of analoog. De website moet actueel en bruikbaar blijven. 
Mensen in contact laten komen hoeft niet altijd via de gemeente, maar de gemeente kan 
daar wel bij helpen.  
 
Hiermee willen we de saamhorigheid vanuit de gemeente voor onze inwoners vergroten. 
 
+++ 
 
 
6. Meer ruimte voor ondernemend Goirle en Riel 
 
Beste ondernemer, 
 
Waar altijd wordt gedacht dat de gemeente weinig invloed heeft op de economie, is het 
midden- en kleinbedrijf als grote motor van de economie sterk afhankelijk van lokale keuzes. 
De gemeente creëert randvoorwaarden voor groei, bijvoorbeeld door een flexibelere omgang 
met de invulling van leegstand. Daarnaast respecteren we het buitengebied en natuurgebied 
allebei in hun rol. Ook voor kleine ondernemers moet het in de bestemmingsplannen 
gemakkelijker zijn om een eigen bedrijf aan huis te vestigen, zolang de activiteit niet tot extra 
parkeerdruk of andere overlast in de wijk leidt. Wij ondersteunen dit van harte, maar wensen 
tegelijk ook dat in het centrum meer ondernemers actief worden, waardoor we een bruisend 
winkelcentrum kunnen behouden. 
 
Voor ons is samenwerken en verbinden essentieel voor een goede relatie tussen mensen, 
overheid en bedrijven. Laat ondernemers betrokken zijn bij het onderwijs, re-integratie 
trajecten en duurzaamheid.  
 
Er kan meer ruimte worden gegeven aan lokale zelfstandigen en kleine bedrijven om mee te 
dingen naar gemeentelijke opdrachten. Bijvoorbeeld door het opdelen van (de aanbesteding 
van) grotere opdrachten. Zo krijgen jullie als ondernemer meer kans om op specifieke 
onderdelen van de opdracht in te schrijven. Ook vinden we het belangrijk dat mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunnen komen. Wij moedigen dit aan en maakten 
ons in het verleden hier ook hard voor. De maatschappelijke stage hoort hier wat ons betreft 
bij. De gemeente ondersteunt de koppeling van scholen met bedrijven en instellingen om 
zinvolle stageplekken te vinden voor onze jongeren. 
 
Zo streven we naar meer ruimte voor ondernemers op een lokale en duurzaam sociale wijze. 
 
+++ 
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7. Menselijkheid in de zorg en het sociale domein 
 
Beste medemens, 
 
De gemeente ondersteunt de samenredzaamheid van mensen en voorziet in een woon- en 
welzijnsomgeving voor ouderen en mensen met beperkingen die het nodig hebben. Zorg en 
welzijn op wijk- of dorpsniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van iedereen te 
stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden te betrekken. WMO en ouderzorg 
zijn voor ons belangrijke thema’s, en dat geldt ook voor de Participatiewet en de Wet werk en 
inkomen (WIA). De ondersteuning op deze gebieden volgt de behoefte van de inwoner. 
Waarbij we nog krachtiger worden wanneer we bepaalde zaken samen in de regio met 
andere gemeentes regelen. 
 
Een goed begin in het leven is het halve werk, maar dat is voor veel kinderen niet 
vanzelfsprekend. De samenwerking met jeugdorganisaties, zoals scouting, 
sportverenigingen en jeugdvakantiewerk, zijn voor het CDA Goirle Riel dan ook van grote 
waarde. Daar hebben kinderen tijd en ruimte voor hun spel en ontwikkeling van hun talenten. 
Sport en spel zijn voor iedereen, met iedereen. Samenwerken, daar geloven wij in.  
 
De overdracht van de jeugdzorg vanuit Den Haag naar de gemeente bracht veel kosten met 
zich mee. CDA Goirle Riel zet volop in om de jeugdzorg eenvoudiger en effectiever te 
maken, met het accent op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er 
iets misgaat. Hierbij wordt zowel naar het kind als zijn of haar omgeving gekeken. Het op peil 
houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals scholen, sportclubs, muziek- en dansles en 
jongerenwerk voorkomt dat jongeren onnodig gebruik moeten maken van jeugdzorg. Onze 
jeugd vraagt speciale aandacht om te kunnen werken aan hun toekomst. 
 
We maken ons graag hard voor de menselijke maat in alle vormen van zorg. 
 
+++ 
 
 
 
8. Financieel gezond Goirle en Riel 
 
Beste belastingbetaler,  
 
We willen goed met het geld van onze gemeenschap omgaan en het niet verkwisten. Goirle 
heeft het financieel zwaar. Toch is investeren hard nodig om Goirle leefbaar te houden.  
 
Investeer in zaken die inwoners direct raken, zoals de wijk, sport en veiligheid. We moeten in 
Den Haag de noodklok harder luiden voor alle taken die vanuit het rijk naar de gemeente zijn 
gegaan. We wensen samen op zoek te gaan naar creatieve oplossingen (samenwerking met 
stichtingen, weldoeners, crowdfunding, subsidiemogelijkheden) en ondersteunen kansrijke 
initiatieven die bijdragen aan de versterking van het leefklimaat. Ook willen we de OZB-
stijging beperken tot een minimum. 

 
Een financieel gezonde zelfstandige gemeente is belangrijk, maar niet als dat ten koste gaat 
van essentiële voorzieningen voor het welzijn onze mensen. Dan zijn wij bereid op zoek te 
gaan naar een constructieve samenwerking met andere gemeenten. Liefst als zelfstandige 
gemeente, want er is altijd meer mogelijk dan je denkt. Maar als de gemeente niet meer de 
kwaliteit kan leveren die inwoners willen, omdat de capaciteit en/of het geld er niet is, moeten 
we zelfstandigheid niet als doel op zich verklaren en ten koste laten gaan van jullie welzijn.  
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We willen vooral zorgen voor een heldere en (h)echte verbinding tussen gemeenschap en 
gemeente met de financiën die daarbij passend zijn. 
 
+++ 
 
 
9. Goirle en Riel beweegt 
 
Beste sportieveling, 
 
Vind jij ook dat sporten en bewegen meer gestimuleerd mogen worden? Sporten en 
bewegen zijn niet alleen gezond voor je lichaam, maar ook goed voor je sociale en 
geestelijke ontwikkeling. Daarom wil het CDA Goirle Riel dat alle kinderen lid kunnen worden 
van een sportclub, waar zij niet alleen zelf kunnen sporten, maar zich ook kunnen inzetten 
als bijvoorbeeld trainer, scheidsrechter of leider. Daar leer je ook veel van. 
 
Ook voor ouderen zijn sport en beweging essentieel. Het kan gezondheidsproblemen 
voorkomen. Investeren in een sport(lidmaatschap) en bewegen door ouderen werkt 
preventief tegen aanspraak op dure individuele zorgvoorzieningen. Goirle en Riel moeten in 
beweging zijn en blijven. 
 
Daarvoor is het nodig dat de basis op orde is; in onze sportparken moet geïnvesteerd 
worden. Maar tegelijkertijd moet het lidmaatschap van een sportclub betaalbaar blijven, 
zodat heel Goirle en Riel kan blijven bewegen.  
 
Met deze visie hopen we een gezond leven te stimuleren. 
 
+++ 
 
 
10. Leren en ontwikkelen stimuleren 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Niets is zo bepalend voor een goed begin in sociale en inhoudelijke vorming als onderwijs. 
Goed onderwijs vergroot de kansen enorm voor jouw toekomst. We willen een goede start 
voor alle kinderen. Scholen zijn partners bij het signaleren en oplossen van problemen en er 
is extra aandacht nodig om alle kinderen een eigen veilige plek te geven.  
 
De kwaliteit van het onderwijs moet altijd voorop staan. Daar is de gemeentelijke invloed 
beperkt, maar waar die er is, moet die gelden. Dus is samenwerking tussen onderwijs en 
organisaties zoals Sterk Huis en de stichting Biezonderwijs dan erg belangrijk. Maar ook met 
de scouting, sportverenigingen en culturele organisaties mag het onderwijs meer samen 
optrekken.  
 
De wereld is breder dan school alleen en we zien graag dat die verbinding naar buiten 
sterker is. Daarmee hopen we leren en ontwikkeling nog meer te kunnen verrijken. 
 
+++ 
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11. Natuur en groen bevorderen 
 
Beste klimaatbewusteling, 
 
Afval gescheiden inzamelen, de fiets pakken en investeren in zonnepanelen, dat doen jullie 
toch allemaal? Daar moeten we mee doorgaan! We richten ons onder andere op het 
hergebruik van materialen, proeftuinen in de wijken, elektrische laadpalen, mogelijkheden tot 
opwekken van duurzame energie en het betaalbaar maken van het scheiden van afval.  
 
Deze afspraken met een intentie van win-win moeten helpen net dat ene zetje extra te 
geven. We hebben in Goirle en Riel veel boeren of ondernemers die op een of andere 
manier actief zijn in het buitengebied. We willen dat we een goed en fijn buitengebied 
hebben waar er balans is tussen natuur, landbouw, recreatie, toerisme en wonen. Er is 
plaats voor de boer, de fietser en de natuurliefhebber. Dat moeten we samendoen. Laat ons 
het goede voorbeeld geven, waar de gemeente partijen bij elkaar brengt om te bewaken dat 
ons unieke karakter duurzaam kan doorgaan. 
 
En als een boer 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 of ten dienste van de natuur of sport. Verplaatsing van agrarische 
ondernemers naar een leeggekomen agrarisch bedrijf is ook mogelijk, maar dan met de 
gedachte dat we bewegen vanuit gevoelig gebied naar een minder gevoelig gebied. De 
gemeente moet zich daarvoor hard maken richting de Provincie.  
 
Zo willen we dat het gemakkelijker wordt voor iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen 
aan het klimaat. 
 
+++ 
 
 
12. Veilig voelen en overlast aanpakken 
 
Beste inwoner, 
 
Hebben jullie je weleens onveilig gevoeld in Goirle? Wij horen daar met enige regelmaat 
geluiden over. Veilig naar de winkel, sportclub of het wijkgebouw moet altijd kunnen. Jong en 
oud. Overdag en ’s nachts.  
 
Om de veiligheid te verbeteren pleiten wij voor het aanpakken van vandalisme; vernielde 
objecten snel herstellen en indien mogelijk aanpassen ter voorkoming van nieuw 
vandalisme. De inzet van BOA’s naar behoefte van de inwoners, zoals voor het aanpakken 
van fietsers op de Hovel of beveiliging bij bedreigingen. De ondersteuning van 
inwonersinitiatieven om veiligheid te vergroten en per wijk zicht op de aanpak van veiligheid. 
Meer politie zichtbaar op straat, het stevig aanpakken van georganiseerde 
(drugs)criminaliteit en verder ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik. Ook hebben we 
behoefte aan een wervingsplan voor de lokale brandweer.  
 
Zo beogen we ons veiliger te voelen en overlast aan te pakken in onze gemeente. 
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Bij het opstellen van dit programma is dankbaar gebruik gemaakt van bestaande CDA-documenten, de 
inbreng van CDA-leden van binnen en buiten Goirle en Riel en van input en standpunten van organisaties, 
instellingen en verenigingen. Daarnaast zijn experts en inwoners van Goirle en Riel geraadpleegd en 
hebben hun zorgen en standpunten meegeteld bij het tot stand komen van het verkiezingsprogramma. 


