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Samenvatting


Wij willen dat de inwoners van de kernen Goirle en Riel fijn, veilig en goed kunnen blijven leven en
wonen in onze gemeente en dat zij adequaat worden geholpen bij vragen en plannen die zij hebben.
Uiteraard geldt dat ook voor diegenen die niet in Goirle wonen, maar daar wel ondernemen. Waar
nodig en mogelijk zullen wij er aan bijdragen om dat te verbeteren.



Veiligheid (inclusief verkeersveiligheid) staat voor ons centraal. Openbare orde en veiligheid is een
van de kerntaken van de gemeente. Onze inwoners, ondernemers en bezoekers (gasten) moeten
zich veilig voelen in Goirle. Hard doorpakken op (drugs)criminaliteit en vandalisme. Technologie
inzetten waar noodzakelijk (bijvoorbeeld cameratoezicht). Weerbaar zijn tegen ondermijnende
criminaliteit. Verkeersveiligheid willen we daar waar nodig op maat met politie en inwoners oplossen.



Wij willen groen denken, groen beleid maken, en groen handelen.
We willen ons land, en dus onze gemeente, schoon en gezond houden, maar wel op een manier
waarbij we ons normale dagelijkse leven kunnen blijven leiden. Klimaat stopt niet bij de grenzen.
Daarom is het logisch dat wij binnen Europa gezamenlijk optrekken als het gaat om bijvoorbeeld
afspraken rond CO2-uitstoot. Goirle wil in 2050 80% minder CO2-uitstoot dan in 2014 gerealiseerd
hebben. Wij willen dat onze gemeente een actieve rol pakt bij het verduurzamen en dat samen met
inwoners en ondernemers realiseert. Dit biedt ook kansen voor een verdere economische
ontwikkeling in onze kernen. Ook willen wij dat voor de verduurzaming samenwerking wordt gezocht
met andere gemeenten, de provincie en landelijk. De gemeente Goirle kan in haar eentje de
doelstellingen niet halen.



Wij willen dat het economische leven in onze gemeente grote aandacht blijft krijgen. Een bloeiende
economie komt ten goede aan alle inwoners. Aantrekkelijke en goed bereikbare winkelcentra en
bedrijventerreinen zijn van toegevoegde waarde voor onze inwoners en trekken bezoekers van
buitenaf aan. Wij blijven inzetten op goed overleg met onze ondernemers. De natuur is toegankelijk
voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in
hand gaan. Ook agrarische cultuurgrond heeft een recreatieve functie en heeft onze aandacht.



Wij willen dat er voldoende koop- en huurwoningen zijn. Bouwen naar behoefte: voor starters, maar
ook voor senioren (die nu nog wegtrekken uit onze gemeente wegens onvoldoende aanbod). Ruimte
geven aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen voor ouderen die zorg op maat nodig hebben.
Levensloopbestendig bouwen zodat inwoners tot op hoge leeftijd in hun vertrouwde leefomgeving
kunnen blijven wonen.
Wij streven naar energieneutraliteit bij het ontwikkelen van De Bakertand, de Zuidrand van Goirle en
de verdere invulling van het centrum van Goirle.
Ontwerpbestemmingsplannen dienen tijdig en transparant met belanghebbende inwoners te worden
gecommuniceerd.



Wij willen goede zorg voor iedereen. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de
zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven,
in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het
belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor
zorg op kleine schaal.
Zorgdiensten worden scherp en resultaatgericht ingekocht.
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De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels zijn echter ingewikkeld. In onze gemeente wordt
hierin via Het Loket duidelijkheid geschapen. Mantelzorgers worden door de gemeente bijgestaan
om te voorkomen dat zij overbelast raken. Tegenover het ontvangen van bijstand staat wat ons betreft
een maatschappelijke tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld: mantelzorg of vrijwilligerswerk in
zorginstellingen.
Het aantal kinderen met zorgproblemen neemt toe. Wij willen dat de gemeente er op tijd bij is om
ouders en kinderen met een probleem te helpen, zo vroeg mogelijk probleemgedrag signaleren dus.
Elk kind heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Sport is goed voor iedereen. Goed
voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk
dat ook ieder kind kan sporten.


Wij willen een compacte en krachtige gemeente. We vinden het ook belangrijk dat de gemeente
innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert.
Een gemeente die dienstbaar en modern is en waar digitalisering een belangrijke rol speelt. Het leven
stopt niet bij de gemeentegrens. De bestuurders hebben een regionale opstelling en de blik ook naar
buiten gericht. Een verdere uitbouw van de samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek juichen wij
toe.



Wij willen dat Goirle een financieel gezonde gemeente blijft. Economische weerbaarheid is naast
een goed bestuur een essentiële voorwaarde voor een zelfstandige gemeente. De gemeente gaat
zuinig en zinnig om met belastinggeld. De woonlasten blijven zo laag mogelijk. Een goede financiële
huishouding is van groot belang, evenals de voortschrijdende controle op het gevoerde financiële
beleid. Wij willen dat de financiële verantwoording duidelijker wordt voor inwoners en inzichtelijk is
welke doelen zijn bereikt.
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Voorwoord
De inwoners van Goirle en Riel kiezen op 21 maart 2018 een gemeenteraad en deze zal wethouders
benoemen; deze wethouders zullen geen deel uitmaken van de raad.
De gemeenteraad heeft een budgettaire, controlerende, verordenende en volksvertegenwoordigende
functie.
De VVD is in de raadsperiode 2014 – 2018 met drie raadsleden vertegenwoordigd. De VVD-fractie heeft in
deze periode het bestuursakkoord 2014-2018 realistisch gevolgd en daar waar noodzakelijk haar stem laten
horen. Samen met PAG, CDA en PvdA werd in 2014 een coalitie gevormd. Door omstandigheden werd in
2015 afscheid genomen van het CDA in de coalitie. De coalitie werd versterkt met LRG, gelijktijdig werd het
vigerende bestuursakkoord aangepast. De VVD leverde een uitstekende wethouder met als belangrijkste
portefeuilles: financiën, economie, recreatie en toerisme. De VVD heeft beslist haar stempel op dit college
gedrukt.
De inbreng van de VVD in het college heeft er toe geleid dat voor de jaren 2014 tot en met 2018 sluitende
begrotingen konden worden samengesteld en dat de financiële positie van de gemeente gezond bleef. Dit
ondanks de naschokken van de economische crisis. Tegelijkertijd heeft de VVD eraan bijgedragen dat de
lasten voor de inwoners ten opzichte van 2014 zeer beperkt zijn toegenomen en Goirle verder is gestegen
op de ladder van de gemeenten met de laagste woonlasten.
De titel van het verkiezingsprogramma 2014-2018 luidde: VERDER OP DE INGESLAGEN WEG. Deze weg
stuwde Goirle verder omhoog op de ranglijst van beste gemeenten: welke gemeenten bieden de beste mix
van wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte. Volgens Elsevier
Weekblad, in samenwerking met Bureau Louter (29 juli 2017), staat Goirle op plaats 45 van de nu nog 388
gemeenten. De VVD wil graag nog verder naar de top, ziedaar de titel van dit verkiezingsprogramma.
In 2015 heeft ook onze gemeente er zware taken in het sociaal domein bij gekregen: jeugdzorg, WMO 2015
en uitvoering Participatiewet. Een uitbreiding van het budget met maar liefst meer dan € 10 mio. In mei 2017
ontving Goirle, samen met 9 andere gemeenten, het predikaat: "Gouden Sociale Gemeente".
De samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek heeft gestalte gekregen en staat goed in
de steigers. Verdere verdieping en verbreding van deze samenwerking is noodzakelijk, dat zal zijn beslag
moeten krijgen in de komende periode. In het kader van deze samenwerking kunnen wij als landelijke partij
een cruciale rol spelen in het intergemeentelijke overleg.
In de komende periode is ook weer veel te doen:
De zuidrand van Goirle moet (verder) worden ontwikkeld, het centrum van Goirle moet worden afgewerkt
en verder worden ingevuld. Na de grenscorrectie moet de Bakertand worden ontwikkeld. Er valt voldoende
te ondernemen. Tegelijkertijd dient zorg en veiligheid ruim aandacht te blijven houden.
Klimaat en energie behoeven onze aandacht, duurzaamheid in Goirle draagt daar aan bij, we gaan groener
denken en handelen.
De VVD wil hier graag daadkrachtig aan mee doen en haar verantwoordelijkheden nemen.
De VVD maakt in dit verkiezingsprogramma duidelijk waar zij voor staat en wat zij in de komende periode
van 2018 tot en met 2022 wil bereiken. Wij willen met dit programma de inwoners in onze gemeente meer
bij de lokale politiek betrekken.
Het maken van zorgvuldige keuzes vraagt veel overleg, waarbij de VVD de Goirlenaren en Rielenaren wil
betrekken. Politici en bestuurders moeten bij veel vraagstukken een afweging maken tussen enerzijds het
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algemene belang van (groepen) inwoners en anderzijds het individuele belang van één of een aantal
inwoners. Zij dienen daarbij het hoe en het waarom van een besluit uit te leggen.
De VVD Goirle en Riel is een plaatselijke politieke partij, met een eigen programma, die onderdeel uitmaakt
van een landelijke politieke partij. Een partij die de problemen en uitdagingen in Goirle en Riel vanuit de
liberale beginselen wil oplossen. Doordat deze beginselen duidelijk zijn vastgesteld, stelt de VVD zich
hierdoor betrouwbaar en toetsbaar op: een Volkspartij voor alle Goirlenaren en Rielenaren.
De VVD is een partij die zijn bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg zal gaan. Wij staan voor een
concreet bestuursprogramma met haalbare en afrekenbare doelstellingen. Een realistisch, betrouwbaar en
voorzichtig financieel beleid blijft belangrijk, ook om toekomstige doelstellingen van Goirle en Riel veilig te
stellen.
VVD-wethouders en –raadsleden zijn herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar. Wij werken in openbaarheid, zodat u kunt volgen wat wij doen. Wij realiseren ons dat de hedendaagse democratie andere en
nieuwe eisen stelt. Inwoners zijn meer betrokken en willen meer betrokken worden. We moeten onze
werkwijzen bijstellen: inwoners moeten kunnen waarnemen wat er speelt en hoe raadsfracties hiermee
omgaan. Openheid en transparantie zijn belangrijk. Tegelijkertijd moeten we efficiënt blijven werken. Samen
willen we de kar trekken.
Met dit verkiezingsprogramma wil de VVD uw vertrouwen behouden/verkrijgen. Goirle en Riel zijn kernen
met eigentijdse opvattingen en beleid. Goirle en Riel, een gemeente die groeit en zich verder ontwikkelt tot
een modern dorp waar het prima en veilig leven is.
Met een positief gevoel en daadkrachtige inzet willen wij met dit verkiezingsprogramma door onder de titel:
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VVD Hart van Brabant
Namens het bestuur voor de afdeling Goirle en Riel
Ingrid T.M. van de Maat
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Inleiding
In dit verkiezingsprogramma legt de VVD de beleidspunten neer waar wij de komende vier jaar samen met
u aan willen werken.
Ons verkiezingsprogramma 'verder naar de top’ is een uitnodiging aan u, Goirlenaren en Rielenaren, om
ons daarbij te helpen. De beste start is dan ook om op 21 maart 2018 uw stem uit te brengen op de VVD.
Natuurlijk blijven de liberale beginselen voor de VVD altijd de basis van ons beleid.
De VVD wil mogelijkheden scheppen voor de individuele inwoner, vanuit een positieve levenshouding,
waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan. Mensen moeten zich als
individu kunnen ontwikkelen, maar ook in maatschappelijk verband. De VVD gaat uit van de eigen kracht
van mensen. Het individu is het meest gediend bij een niet betuttelende overheid, een overheid die niet
bovenmatig regelt en vastlegt. Wet en regelgeving die burgers en bedrijven onnodig in hun vrijheid beperken
zal de VVD tegengaan.
Een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen is goed onderwijs. De VVD staat voor het recht op onderwijs
en educatie van hoge kwaliteit in elke levensfase. De mogelijkheden tot ontwikkeling bepalen het welzijn
van de burger.
Vrijheid


Vrijheid is voor de mens een levensnoodzaak. Vrijheid komt iedereen in onze samenleving toe. Ieder mens
is uniek en moet zich in de grootst mogelijke vrijheid kunnen ontplooien. Maar er moet zorgvuldig met
vrijheid worden omgegaan. Bij het gebruiken van die vrijheid moet de mens zich verantwoordelijk weten
voor zijn medemensen; de vrijheid van de één mag de vrijheid van de ander dus niet belemmeren.
Verantwoordelijkheid


Je bent verantwoordelijk voor je eigen daden, en moet zelf de gevolgen van deze daden dragen. De VVD
vindt dat de overheid inwoners moet stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij staan dan ook
geen overheid voor, die alles regelt voor haar inwoners.
Verdraagzaamheid


Respect voor de ander betekent ook de bereidheid om minderheden binnen onze gemeenschap te
accepteren en waar nodig te begeleiden.
De grenzen van de liberale tolerantie liggen daar waar vrijheid, verdraagzaamheid of democratie in gevaar
komen. De VVD vindt dat de gemeente uitingen van onverdraagzaamheid met kracht moet bestrijden.
Sociale rechtvaardigheid


Bevorderen van welzijn houdt in dat inwoners – individueel of als groep – die niet in eigen levensbehoefte
kunnen voorzien, geholpen worden als dat nodig is. Mensen in achterstandssituaties kunnen rekenen op
steun van de VVD. Met ‘maatwerk’ is die achterstand terug te dringen. Zolang als het nodig is: niet korter
maar ook niet langer.
Juist op gemeentelijk niveau is het mogelijk om op die manier gelijke kansen – met respect voor ieders
persoonlijkheid – te bevorderen. Alle inwoners van de gemeente Goirle moeten zonder uitzondering
volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen en daarbij worden betrokken. Liberaal beleid is
verantwoord sociaal beleid gebaseerd op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, met een vangnet voor
degenen die hiertoe niet (voldoende) in staat zijn.
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Gelijkwaardigheid
 

De VVD staat voor een democratische transparante gemeente waar mensen de ruimte krijgen, inwoners
gelijke rechten hebben en grondrechten worden gewaarborgd. De gelijkwaardigheid van de burgers is voor
de gemeente een grondbeginsel. De VVD heeft oog voor de zwakkeren in de samenleving. Vanuit een
gezonde markteconomie betekent dit dat iedereen die daartoe in staat is werkt om te voorzien in zijn
onderhoud. Werk gaat voor inkomen.
Met de uitgangspunten in dit verkiezingsprogramma wil de VVD met andere partijen een beleidsprogramma
opstellen voor de bestuursperiode 2018-2022. Onze doelstellingen worden het best gerealiseerd door mee
te besturen middels het leveren van (een) wethouder(s) voor het dagelijks bestuur, het college van
burgemeester en wethouders.
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Ik wil leven in een omgeving…
1.

…Waar het prima leven is

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is
belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het
juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te
stromen.

















We willen dat er voldoende huur- en koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor
mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe
woonvormen.
De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van
doorstromen.
Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om
hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan
actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. De welstandscommissie afschaffen door deze te
schrappen uit de plaatselijke verordening dragen wij een warm hart toe.
Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn
we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).
De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw
aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.
Goirle kent de blijverslening voor het aanpassen van de eigen woning om langer zelfstandig te
kunnen blijven wonen.
Het centrum van Goirle moet nog nader worden ingevuld. Van belang hierbij is dat voorzien wordt in
de behoefte aan (aanvaardbare) gestapelde woningbouw met liften voor ouderen en dat parkeergarage De Hovel wordt uitgebreid.
De zuidrand van Goirle (Van Besouw en Van Puijenbroek) zullen privaat worden ontwikkeld. Wij
willen dat de bestemmingsplannen hiervoor enerzijds worden afgestemd op de behoeften en
anderzijds de noodzakelijke financiële ruimte scheppen voor de private ontwikkelaars.
De gebiedsontwikkeling Bakertand dient te leiden tot absolute veiligheid voor de nieuw op te zetten
woonwijken. Wij zullen ons hiervoor inzetten.
Nieuwbouwwijken worden niet meer op het gasnet aangesloten en zijn energieneutraal. Daar zijn al
goede voorbeelden van in Nederland. Goirle creëert hiervoor de nodige experimenteerruimte.
De gemeente toont haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en renovatie van alle gemeentelijk of
maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sportzalen, die vaak platte daken hebben,
met veel ruimte voor zonnepanelen.
Om de doelstellingen voor reductie van CO2-uitstoot te kunnen halen streven wij naar energieneutraliteit voor alle nieuwbouw. Dit is ook goed voor de werkgelegenheid.
Oude bedrijventerreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar,
veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te verfraaien, dan nieuwe
bedrijfsterreinen aan te leggen.
Wij voelen ons betrokken bij de Brabantse Agenda Wonen (Provincie Noord-Brabant) van september
2017.
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We stimuleren, in het geval van langdurige leegstand, transformatie van winkels, kantoorruimten,
maatschappelijke/historische gebouwen in wooneenheden.
Ontwerpbestemmingsplannen dienen tijdig en transparant met de belanghebbende inwoners te
worden gecommuniceerd.

1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool

gewoon werkt
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het
onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden
van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.









De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld.
Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als dit voordelen biedt, kan
de uitvoering door bedrijven gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan
leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. Wij zouden graag willen dat de inwoners van onze
gemeente (groot) afval gratis kunnen dumpen in de Milieustraat.
Wij willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden
wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.
De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het
grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de
kosten.
De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te
zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen voorkomen. Ook weg- en natuuronderhoud
hoort daarbij.
Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van
huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief
tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.
Goirle stimuleert de transitie naar een circulaire economie en zet dus maximaal in om het volume aan
afval zo veel mogelijk te reduceren. Motto: ”afval is grondstof”. Einddoel: niet meer hoeven recyclen,
want dat is nog beter dan recyclen. Daarbij is het streven om materialen (lokaal) op een zo hoog
mogelijk waardeniveau te gebruiken; dus liever het stimuleren van hergebruik dan het verbanden of
storten van waardevolle grondstoffen.

1.3 …Waar je kunt genieten van de natuur
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en de Regte Heide, van de vogels in de
tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen
we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is
toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed
hand in hand gaan. Zoals bijvoorbeeld het aangelegde klimbos in Gorp & Rovert, De Roovertsche Ley en
Klooster Nieuwkerk.
Onze natuurgebieden dienen voor recreatie en zullen daarom toegankelijk moeten zijn. Omdat agrarische
cultuurgrond ook een recreatieve functie heeft, behoeven die gebieden bescherming. Het buitengebied
verdient blijvend een goede presentatie naar de mens die geïnteresseerd is in extensief recreëren. Uitbouw
van gerealiseerde verblijfsvoorzieningen voor deze groep mensen dient in de komende bestuursperiode
aandacht te houden. Het recreatief fietsroutenetwerk uitbreiden en verbeteren.
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Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te
beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies
te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen.
Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van
mensen en bedrijven zelf.

1.4 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om
familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een
goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.














Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is.
Fietsers moeten prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe
vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op
de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij
horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes.
Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de
auto, maar een aanvulling. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven
ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen.
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee,
vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders
creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige
fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen
met professionals kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting
is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief
bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen, bedrijven hiermee
rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. De gemeente investeert in mogelijkheden
om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn
of waar nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de
buurgemeenten.
Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische reisinformatie zorgen
ervoor dat verkeer zo snel mogelijk het dorp in en uit gaat. We vinden dat milieuzones overbodig zijn
in een tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn.
Wij stimuleren emissieloze mobiliteit. Dat is goed voor de luchtkwaliteit in onze leefomgeving (en dus
voor de gezondheid), goed voor reductie van de CO 2-uitstoot en goed voor het aanjagen van
innovatie.
Goirle biedt ondernemers ruimte om de benodigde infrastructuur voor emissieloos vervoer uit te
bouwen. En Goirle geeft zelf het goede voorbeeld met deze infrastructuur bij eigen accommodaties,
ook bij eigen sport- en cultuuraccommodaties. We blijven hierbij oog houden voor vernieuwende
technieken.
Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn en zijn voorstander van uitbreiding van
parkeergarage De Hovel. Oplaadplekken voor elektrische auto’s zijn in dit verband beperkt tot de
technische mogelijkheden daarvan.
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2.

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke
vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn
talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk
inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit
aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte
overheid met gezonde overheidsfinanciën.




We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt
om bijvoorbeeld de cultuurcentra in onze kernen verantwoord in de benen te houden. Op deze manier
blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskernen in stand te houden.
De VVD gelooft in de kracht van inwoners van Goirle, zeker ook bij lokale initiatieven voor de
energietransitie “van fossiel centraal naar hernieuwbaar decentraal”.
Goirle stimuleert het ontstaan van, en de activiteiten van lokale energiecoöperaties, zowel van
inwoners als van ondernemers.

2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve
technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale
ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De economie in Midden-Brabant ontwikkelt zich sterker
dan landelijk. De werkeloosheid zakt, het aantal nieuwe vacatures stijgt. Dat moeten we zo houden en
blijven stimuleren.










Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving.
Aantrekkelijke winkelcentra en bedrijventerreinen zijn van toegevoegde waarde voor inwoners en
trekt mensen aan van buitenaf.
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente
recreatieve ondernemers blijft stimuleren. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve
ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt
toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.
We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de
agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor
nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de
ondernemer en beperkt overlast.
We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en
tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.
Energieproductie, ook nieuwe lokale initiatieven, blijft een private activiteit die in concurrentie
plaatsvindt. De infrastructuur voor transport van energie blijft publiek, d.w.z. “vrij toegankelijk” voor
aanbieders van energie.
Warmte vormt een significant deel van de totale energievraag, waar nu nog in voorzien wordt door
aardgas. Nieuwe technieken (o.a. geothermie, warmtenetten, warmtepompen) zullen de rol van gas
gaan overnemen. Warmte wordt een sterk lokale en deels regionale activiteit, met vele aanbieders.
Dit vergt een transitie van het bestaande gas-marktmodel naar een warmte-marktmodel. De (lokale)
overheid steunt deze transitie zoveel mogelijk.
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Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te
vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen.
Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.





Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente
betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een
meldingsplicht of algemene regels.
We willen tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels schrappen.

2.3 …En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen
De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn die zorgvuldig omgaat met energie, water,
grondstoffen en het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst.
De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op
eenvoudigere procedures, niet door subsidies.











Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt
actief mee aan technisch haalbare en voldoende oplaadpunten. Ook hierbij houden we vernieuwende
ontwikkelingen in het oog.
De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige
procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken.
Goirle wil in 2050 nagenoeg CO2-neutraal zijn. (80% minder CO2 dan in 2014) Goirle zorgt voor een
realistisch plan met tussenliggende mijlpalen. Het doel wordt bereikt door een combinatie van
energiebesparing en lokale opwekking van energie, die vastgelegd worden in een besparings- en
een opwekplan. Zo dienen de ambities als motor voor de verduurzaming.
In 2030 heeft Goirle 40% van deze doelstelling gerealiseerd. Goirle rapporteert transparant en
frequent over de behaalde resultaten.
Goirle biedt ruimte aan innovaties, door te sturen op doelen en effecten (en niet door het voorschrijven
van technieken). Waar nodig creëert de VVD hiervoor de benodigde experimenteerruimte,
bijvoorbeeld als afval volgens de regelgeving niet gebruikt zou mogen worden als grondstof voor een
nieuw productieproces.
De overheid stimuleert innovatie en ondernemerschap, ook door zelf verantwoord en slim in te kopen.
Bij iedere aanbesteding stelt de gemeente relevante eisen voor duurzaamheid en hergebruik van
materialen.
De gemeente pakt een actieve rol bij het verduurzamen, zodat bewoners en ondernemers echt het
gevoel hebben dat de overheid er voor hen is.
Goirle zet zo mogelijk een revolverend fonds in om duurzame initiatieven te ondersteunen.
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3.

…Waar iedereen meedoet

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven.
Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt,
investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.



Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel
mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Zo nodig zorgen we voor
aanpassing van de gemeentelijke inkoopverordeningen.
Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de
gemeente een leukere plek om te wonen.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het
is zonde als we die niet gebruiken.

De gemeente bevordert dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn,
kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan
het werk.

Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun
baan kwijtraken, worden gesteund door de gemeente om snel weer aan de slag te kunnen. Het
verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering
een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen
tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

Laaggeletterdheid heeft invloed op het functioneren van mensen. Zij hebben o.a. moeite met het
invullen van formulieren, pinnen en digitaal betalen, het begrijpen van informatie, het werken met de
computer en solliciteren. Een bijstandsgerechtigde die laaggeletterd is, is verplicht een taalcursus te
volgen. Als de gemeente vacatures heeft, nodigt zij bijstandsgerechtigden uit om te bezien of in de
vacature kan worden voorzien. De bijstandsgerechtigde is dan verplicht om een (beroeps)opleiding
te volgen. Om te voorkomen dat laaggeletterde werklozen in de bijstand terecht komen, kunnen zij
ook in aanmerking komen voor een taalcursus en worden vacatures kenbaar gemaakt op de website
van de gemeente.

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een
betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat niet altijd direct
financieel merkbaar. Vaak kan een uitkeringsgerechtigde namelijk ook aanspraak maken op
armoederegelingen. Bij het aanvaarden van een baan wordt opnieuw bekeken of men (nog)
aanspraak kan maken op een of meerdere van deze regelingen. Er wordt niet gekeken naar “Waar
heeft u recht op”, maar naar “Wat heeft u nodig”. Draagkracht is afhankelijk van inkomen,
verplichtingen, woonlasten en belastingvoordelen.
In Goirle telt iedereen mee! Het armoedebeleid van de gemeente is erop gericht dat iedereen mee
kan doen. Het aantal mensen dat in armoede leeft, neemt ieder jaar toe. Omdat kinderen zelf weinig
mogelijkheden hebben om iets aan hun armoedesituatie te veranderen en zij volop in ontwikkeling
zijn, zijn zij extra kwetsbaar. Het is een taak van de gemeente dat zij mee kunnen doen aan sport,
culturele en recreatieve activiteiten.
Schuldpreventie achten wij zeker zo belangrijk als schuldhulpverlening. Wij willen dat inwoners die
hiermee geconfronteerd worden tijdig ondersteund worden om meer grip te krijgen op hun geld.

Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent
teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.
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3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we
ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je
wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen,
maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.








De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede
mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. (bijvoorbeeld “kiss and ride”
parkeerplekken realiseren bij scholen)
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het
schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en
cultuur. Dit mag niet leiden tot overaanbod van ruimte.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij
vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys, huiselijk geweld en pesten.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of
kinderdagverblijven.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun
baan voor later.
Vervoer voor geïndiceerd speciaal onderwijs wordt vergoed.
We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De
gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun
kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf
3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben,
en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.

En…waar aandacht is voor álle kinderen
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke
mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind
schaden, dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en kinderen een probleem
hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze
gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.
Voorkomen is beter dan genezen. En dat is hard nodig, het aantal kinderen met zorgproblemen neemt toe.
We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg
mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede
koppelingen tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Elk kind
heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te onderzoeken,
te dromen, talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven te halen. Denken en handelen vanuit
de leefwereld van en samen met kinderen, jongeren en hun ouders. Niet vanuit regels en procedures. De
vorm volgt de inhoud en niet andersom. Bij alles wat wordt gedaan geldt de vraag
“Wordt het kind hier gelukkiger van?“

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het
normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers
klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
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Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk
zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben.
Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij
initiatieven voor zorg op kleine schaal.
















De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen
goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor
gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid
te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is
ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen
dat mantelzorgers overbelast raken.
De gemeente maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering” om mantelzorgers een
financiële attentie te geven / kortingspas.
De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorg steunpunt, die mantelzorgers raad
kan geven.
De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen
nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even overneemt.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen
en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de
gemeente een eigen bijdrage.
De zorgdiensten worden scherp en resultaatgericht ingekocht.
Keuzevrijheid en eigen regie gaan uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners. Gebleken is dat
niet alle Goirle- en Rielenaren zichzelf even goed redden .Er zijn ook in Goirle en Riel kwetsbare
mensen, die minder mogelijkheden en vaardigheden hebben om zelf de regie over hun leven te
voeren. Veel problemen stapelen zich op. Kwetsbare mensen zijn daardoor meestal op meerdere
vlakken kwetsbaar. Ze hebben bijvoorbeeld weinig geld en geen sociaal netwerk. Hierdoor is het
moeilijk om zelfstandig te zijn en de touwtjes in handen te hebben.
Wij willen dat iedere inwoner levenskwaliteit heeft en de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.
Wij willen dat eenzaamheid wordt bestreden door inwoners de mogelijkheid te geven hun sociaal
netwerk te vergroten.
Wij willen dat de gemeente zich in blijft zetten voor een dementievriendelijke gemeente.
Wij willen dat bewoners van onze zorginstellingen hun eigen keuzen kunnen blijven maken. Zij
hebben het recht om, ondanks de enorme tegenslag, een zo prettig mogelijk leven te hebben.
Daarom willen wij dat keuzevrijheid en kwaliteit van leven in zorginstellingen een nog grotere rol gaan
spelen.
Natuurlijk kan dit niet allemaal gerealiseerd worden door professionals. Ook is er een tekort aan
handen in zorginstellingen. We zien dat er veel vrijwilligers zijn die zich dagelijks inzetten voor onze
samenleving en leefbaarheid in Goirle. We zien echter ook dat er meer nodig is dan nu gegeven
wordt.
We verwachten daarom dat Goirlenaren en Rielenaren die een uitkering krijgen een tegenprestatie
leveren en zich in gaan zetten als vrijwilliger ten behoeve van de gemeenschap en kwetsbare
mensen. Op deze manier doen ze concreet iets terug voor de bijstandsuitkering die zij ontvangen.
Tegelijkertijd blijven zij onderdeel van de samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt
structuur en regelmaat in je leven én je bent weer nodig en nuttig voor de medemens. Hierdoor voel
je je beter en vergroot je ook je eigen kansen om door te stromen naar een echte baan. Omdat wij
dat alles erg belangrijk vinden, gaan wij inzetten op de ’verplichte’ tegenprestatie, zoals hiervoor is
vermeld.
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3.4 …Waar ruimte is voor sport en overige vrijetijdsbesteding
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten.
Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.




Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de gebruikers
(zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd.
Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.

3.5 …Waar aandacht is voor kunst, erfgoed en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit.
Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.
Cultuur in Goirle is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen
van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.







Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen integreren en de gewoonten en
gebruiken van Goirle respecteren. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren.
Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht en carnaval.
Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool
krijgt ieder kind cultuureducatie.
Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke
groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen
worden hierop getoetst.
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten
binnenhalen.
Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal)
evenementenloket.
Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.

3.6 …En waar nieuwkomers zich aanpassen
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is
dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.




Nieuwkomers in Goirle passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen
aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen
dat er voldoende cursussen zijn in de Nederlandse taal. Goirle heeft inmiddels een taalklas.
We sluiten niemand uit. Er zijn in Goirle nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen
gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
Voor haatpredikers is er in Goirle geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het
voorkomen dat mensen haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te
negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in onze gemeente.
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Om eventuele asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in
de regio tussen buurgemeenten.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente
ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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4.

…Waar je je veilig voelt

4.1 …Waar veiligheid goed is gewaarborgd
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.






Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd
zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.
De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige
mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op
het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als
buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om
verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de
telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.
De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den
boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke
zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen
mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze
nu ook durven inzetten.









De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan
toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en
bestrijding van de kleine criminaliteit.
De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Criminelen worden
opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het
lokaal gezag.
De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige (technologische) instrumenten
kan gebruiken om criminelen op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik
van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde
te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het afkondigen van gebiedsverboden,
groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, een noodverordening afkondigen,
preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden
en inrichtingen etc.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en helmcamera’s.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt om geweld
of overlast tegen te gaan.
Hangjongeren, die overlast veroorzaken, en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun
gedrag.
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit
veroorzaken.
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Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van
criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB
(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.
Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De gemeente
houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan te
lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding. Als hond
en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen
worden.
De bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (zeker ook in ons buitengebied) vergt steeds
meer aandacht. Wij willen dat bevorderen.
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5.

…Waar de gemeente er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is.
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een
hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de inwoners, houdt
meer tijd over om naar de inwoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket
heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.








We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles
aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt
regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook
laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
De gemeente zorgt ervoor dat de ICT bij de tijd is, de privacy gewaarborgd en dat maatregelen tegen
hacken en datalekken (cyberincidenten) effectief zijn. Informatieveiligheid staat hoog in het vaandel.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te
maken (zogeheten open data). Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de
digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
Ook digitaal is Goirle betrouwbaar. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik
maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale
infrastructuur”.
De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.

5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de
samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke
kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en
instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.
Dat kan direct richting individuele inwoners en ondernemingen.






De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik
naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere
gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor
samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk. Goirle werkt samen met Oisterwijk en Hilvarenbeek. In de drie gemeenten is de VVD
vertegenwoordigd, dit draagt bij aan de verdere uitbouw van de samenwerking.
De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de
omgevingswet actief tot uitvoering.
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5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend
door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende
Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is
waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.










We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei
kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Zo’n
situatie is al vervelend genoeg.
Toeristenbelasting wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook
bezoekers gebruik van maken.
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte
scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele
middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige
inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. Hiertoe behoort wat ons betreft ook een
staat van herkomst en besteding van middelen (kasstroomoverzicht).
Gemeenteschulden door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek doet de
gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio alsook de netto
schuldquote blijven op of gaan naar een aanvaardbaar niveau.
Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal
is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan
bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.
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Fractiewerkzaamheden
In de achterliggende raadsperiode heeft onze fractie positieve ervaringen opgedaan met de zogenaamde
Open Fractiebijeenkomsten. Daarom willen wij deze bijeenkomsten ook in de toekomst in stand houden.
Wij zullen de data aan het begin van het vergaderjaar publiceren op onze lokale website.
https://goirle.vvd.nl. De agenda publiceren wij in het Goirles Belang. Voorafgaand aan de bespreking van
de raadsagenda zal inwoners de gelegenheid worden geboden vragen en problemen aan te kaarten over
het functioneren van de gemeente of (desgewenst) de standpunten van de VVD.
Secretariaat:
VVD Hart van Brabant
Spaaneindsestraat 14
5085 NN Esbeek
E-mail: secretariaat@vvdhartvanbrabant.nl
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