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Beste inwoners, raadsleden, vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en 
bedrijven. Dames en heren. 
 
Oudjaarsavond. Vandaag een week geleden. Ik liep nog een rondje met onze hond Boris door het 
Grobbendonckpark. Voordat het vuurwerkgeweld losbarst, dacht ik. Een onzinnige gedachte, want 
het knalde toen al volop. Ik kwam bij de afvalbak bij ons om de hoek. En dit is wat ik zag (foto 1). 
Geëxplodeerd en de inhoud op de grond. Er lag trouwens overal rotzooi. In het hele park 
vuurwerkresten en -verpakking. 
 
Eerder die avond reed ik door ons dorp. Overal groepjes jeugd. Soms maar twaalf of dertien jaar oud. 
Staand op de middenberm. Gooiend met Cobra’s, Big Boys of ander illegaal vuurwerk. Het was rond 
half elf. Moesten die kinderen niet gewoon thuis zijn? Om ’s nachts met papa en mama samen het 
nieuwe jaar in te luiden. Waar zijn die ouders überhaupt?  
 
Wij hebben vier zonen. Dat waren ook ooit pubers en zeker geen heiligen. Maar wij controleerden 
wel hun rugzakjes. Alleen normale rotjes. En afsteken bij ons voor de deur.  
Dan konden we het in de smiezen houden. Daarna rotzooi opruimen en ’s avonds gewoon thuis. 
Tegenwoordig lijkt het wel: ga je gang, als ik er maar geen last van heb en zeker niet bij ons voor de 
deur.  
 
In Andijk sloegen drie jongens een 73-jarige man in elkaar en in Dinteloord kreeg een BOA klappen na 
een opmerking over het vuurwerk. In Goirle scheelde het ook niet veel. Meerdere politieauto’s 
moesten naar de Platanengaard omdat een grote vechtpartij dreigde te ontstaan. Ook omdat iemand 
een vuurwerkgooier aansprak.  
 
In Goirle zijn drie van die bakken vernield. Net als vorig jaar. Op 1 januari bleken de deksels van een 
paar putten bij ons in de straat eruit geblazen (foto 2). Die heb ik met een buurman teruggelegd.  
 
Veel burgemeesters spraken zich al uit vóór een vuurwerkverbod. Namens het college voeg ik me 
daar zeker bij. Maar we willen ook iets anders gaan doen. Het college denkt aan een ander soort 
viering van oud- en nieuw. Met ideeën en inzet vanuit de samenleving. Georganiseerd door een oud- 
en nieuwcomité. We komen daar dus op terug.  
Dames en heren, van harte welkom in het jaar 2020. Welkom hier in ons gemeentehuis (logo Goirle).  
 
Het huis van de gemeente. Oftewel de lokale overheid. Soms vraag ik me af of mensen nog wel 
weten waar de overheid ooit voor is opgericht.  
 
Niet om kinderen op te voeden die hun goddelijke gang mogen gaan. Natuurlijk, het is openbaar 
gebied, dus wij ruimen de vuurwerkrotzooi wel op. En wij regelen wel toezicht. Dit jaar zelfs speciale 
vuurwerkeenheden van politie en gemeentelijke BOA’s. Rechtstreeks te bellen of te appen. Ze 
moesten van hot naar haar.  
 
Vorige maand belde een mevrouw uit een appartementsgebouw. Ze klaagde dat containers van 
andere bewoners te lang buiten stonden. Of wij hier iets aan wilden doen. Op onze vraag of ze de 
buurman zelf al had aangesproken, reageerde ze furieus. Daar waren wij toch voor! Nee. Daar zijn we 
niet voor.   
 
Een fietser in de Van Haestrechtstraat vroeg mij waarom men daar zo hard reed. En wanneer ik daar 
iets tegen ging doen. Ik zei hem dat hij dat beter aan die automobilisten zelf kon vragen.  
Ja, en natuurlijk kunnen we er drempels in leggen. Met als gevolg dat een deel van de mensheid dáár 
weer over gaat foeteren.  
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Wij zijn een samenleving. En dat vraagt om fatsoenlijk burgerschap. Steek vuurwerk af wanneer het 
mag en doe dat zonder iets te vernielen. Ruim je rotzooi op en haal de kliko op tijd binnen. Houd je 
aan de verkeersregels. En let op je kinderen. En als je terecht door een ander wordt aangesproken, 
accepteer dat dan. Maar maak niet de gemeente voor dit alles verantwoordelijk, want dat zijn we 
niet.  
 
Op Social Media kwam een bericht dat de Hema uit Goirle zou verdwijnen. De verwensingen aan ons 
adres waren niet van de lucht. Belachelijk dat de gemeente dit toestaat! De gemeente moet iets 
doen aan die huurprijzen op de Hovel. Dames en heren, wij gaan niet over vestigingskeuzes en al 
helemaal niet over huurprijzen. Dat heet vrije marktwerking. 
 
Kerntaak van de gemeente, is op basis van democratische besluitvorming en na openbare afweging 
van deelbelangen beslissingen nemen. Beslissingen die voor de hele samenleving van belang zijn. Dat 
is ons bestaansrecht.  
Naast basistaken als openbare orde en veiligheid. Besluiten nemen en uitvoeren in het algemeen 
belang. Het belang van de samenleving.  
 
Mensen roepen vaak: “de gemeente is er voor de burger en niet andersom”. Ze bedoelen dan: de 
gemeente moet zoveel mogelijk doen wat een burger wil. Maar dat gaat niet. Het wezen van de 
overheid richt zich nu juist op het algemeen belang. Het zou mooi zijn als dat samenvalt met ieders 
individueel belang. Maar dat is niet zo. En daarom is die stelling onjuist.  
 
Een voorbeeld: vorig jaar kwam er een verzoek voor een trapveldje in De Boschkens. Met 
handtekeningen van vijftig kinderen. Een positief initiatief en bewegen is goed. Dus we pakten het 
op. Maar toen bleek een groep andere bewoners tegen. Ze vonden dat het zo moest blijven. Dus 
zochten we een tussenweg. En kozen we voor de meest simpele vorm, zelfs zonder doeltjes. 
Resultaat: boze mails naar onze projectleider, verwensingen en dreigen met advocaten. Geen 
bereidheid tot compromis.  
 
Uw gemeenteraad heeft ooit kapbeleid vastgesteld. In sommige delen van Goirle wat strenger dan 
elders. In het belang van het vele en mooie groen. Uit de burgerpeiling van 2019 bleek weer eens dat 
met name dát in onze gemeente zo gewaardeerd wordt.  
 
We moeten daar zuinig op zijn. Zelfs over generaties heen. Maar als toepassing van dat beleid voor 
iemand onprettig uitvalt, heet het ‘ridicuul’, ‘waanzin’ of ‘willen we niet luisteren’. Waarmee men 
bedoelt: “u doet niet wat ik wil”.  
 
Het wezen van de overheid maakt dat je altijd het mikpunt bent. Want je doet het nooit voor 
iedereen goed. We begrijpen dat de recente bezuinigingen partijen raken en dus pijn doen. Maar die 
besluiten moeten wel genomen worden.  
 
Optreden tegen een te hoge schutting doen we meestal omdat de buurman ons daarover belt. 
Wettelijk moeten we dan handhaven. Het beeld ontstaat dan dat die zeikerige gemeente brave 
inwoners loopt te pesten. Maar handhaven is onze plicht. In het algemeen belang.  
 
 
Natuurlijk is dat al eeuwen het ondankbare lot van de overheid en zijn dienaren. Maar het lijkt wel of 
mensen steeds minder kunnen of willen accepteren. In 2019 riepen of schreven inwoners regelmatig 
verwensingen naar ambtenaren of bestuurders. Vaak ongenuanceerd, emotioneel en op de persoon 
gericht.  
 
Het is evident dat niet iedereen altijd even blij is met genomen besluiten. Maar dat betekent niet dat 
we, en ik citeer: ‘dom’, ‘incapabel’, ‘dictators’, ‘cultuurhaters’, ‘incompetent’, ‘luie pennenlikkers’ 
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‘leugenaars’ of ‘geldwolven’ zijn. Onlangs riep nog iemand “ik maak jullie allemaal kapot!”. Een ander 
schreef over ons: “ze hebben scheit aan ouderen en kinderen”. “scheit” met een korte ei, dat dan 
weer wel. Zomaar een greep uit wat we naar ons hoofd geslingerd krijgen.  
 
En mensen die hun vragen op Facebook zetten, in plaats van deze gewoon even aan ons te stellen. 
Dus de meningen buitelen over elkaar heen. Zonder kennis van de feiten, maar wel met de nodige 
geroeptoeter. En altijd is de gemeente de kwade genius.  
 
Of die volwassen man die vorig jaar tijdens een raadsvergadering op de publieke tribune steeds met 
zijn vinger naar zijn voorhoofd zat te wijzen als de wethouder sprak. Onderwerp was een voormalige 
bedrijfslocatie in Riel waar een woonbestemming komt. De ontwikkelaar paste het plan al fors aan 
op wensen van de omwonenden, maar nog is het niet goed.  
Het is niet ons initiatief, maar we moeten er wel over besluiten. Ik heb nog overwogen te schorsen 
en aan de man publiekelijk te vragen of hij jeuk aan zijn voorhoofd had.  
 
Waarom neemt dit toe? Is het de individualisering, waarin alleen het eigen belang telt? Is het de 
horizontalisering, waarin men gezag niet meer accepteert? Met gemolesteerde scheidsrechters of in 
elkaar geslagen BOA’s tot gevolg. Of is het omdat we leven in een tijd waarin ‘de meningen van 
velen’ zwaarder wegen dan de feiten.  
 
Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat ik meer dan genoeg heb van dit ongenuanceerde 
gescheld tegen de gemeente. Tegen onze ambtenaren en tegen onze bestuurders.  
 
Wij nemen geen beslissingen als persoon, maar als bestuursorgaan. Dus als Raad, College of 
Burgemeester. En dat doen wij dus niet op basis van emotie, zoals ‘jaloezie’,‘wraak’ of ‘dwarsheid’. 
Hoe komen mensen erop?  
 
Maar die nemen we op basis van regelgeving, beleid, inhoudelijke, juridische en financiële 
afwegingen en meestal een combinatie daarvan.  
En altijd openbaar, democratisch, integer en in het algemeen belang. 
 
Als u moeite heeft met een besluit, dan zijn er mogelijkheden. U kunt bezwaar maken en dan kijkt 
een onafhankelijke commissie er nog eens naar. En binnenkort komt daar een nieuwe stap vóór. De 
bezwaarmaker wordt eerst nog uitgenodigd voor een informeel oplossingsgericht gesprek. Dat is een 
initiatief uit de Raad dat wij graag hebben overgenomen.  
 
En daarna kan men altijd nog naar de rechter. Soms dreigt men ons daarmee. Maar dat hoeft niet, 
want dat vinden wij als gemeente niet vervelend of eng. Het is gewoon een mogelijkheid die het 
bestuursrecht biedt. Het is altijd prima als er nog eens een objectief wordt getoetst.   
 
Want ook de gemeente Goirle is niet onfeilbaar. Ook bij ons gaat het wel eens mis. En daarom 
werken wij voortdurend aan verbetering. Vorig jaar zei ik al iets over onze communicatie. En over 
flexibeler aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. En maatwerk leveren waar het kan. Maar 
tegelijk wel die voorspelbare, betrouwbare en consistente overheid zijn.  
 
Zoals eerder gemeld werken we aan onze organisatiecultuur. Maar dit jaar pakken we ook de 
structuur aan.  We kantelen de organisatie zodanig dat we beleid en uitvoering bij elkaar brengen. De 
huidige afdelingen laten we los en we richten de organisatie meer in rondom processen. Met minder 
verkokering en meer integraliteit.  
 
Dit wordt een intensief traject. Gisteren sprak onze gemeentesecretaris de medewerkers toe met als 
eerste zin: “niets blijft zoals het is”. Het wordt inspirerend, maar zeker niet vrijblijvend.  
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En we gaan nog meer doen. In 2020 starten we met een inwonerpanel. Inwoners vanaf 16 jaar 
kunnen straks hun mening geven over actuele thema’s die in onze gemeente spelen.  
Hierdoor willen wij meer zicht krijgen op de opvattingen van onze inwoners. Na ieder onderzoek 
komt er een nieuwsbrief met de resultaten. Resultaten die we gebruiken voor ons beleid.  
 
Volgende week start de campagne ‘Heldere Taal’. Al onze medewerkers krijgen een training Helder 
Schrijven. Daarmee verbeteren we onze teksten in brieven en mails. Overzichtelijker en 
toegankelijker. Veel standaardbrieven worden dit jaar herschreven. En we gaan onze inwoners 
vragen wat ze ervan vinden.  
 
Ook werken we in 2020 aan verbetering van onze ‘klantcontacten’. Aan de receptie, aan de balie van 
Burgerzaken, maar ook telefonisch via het centrale nummer. Dat gaan we anders organiseren.  
 
Dames en heren, ondertussen is de winkel gewoon open en gebeurt er van alles. In 2019 nam de 
Raad weer veel besluiten. Zoals over de ontwikkeling van windturbines en zonneweiden.  
Over de herontwikkeling aan de Zuidrand en van de Maria Boodschapkerk.  
Over de sloop van De Wildert en uitbreiding van basisscholen Open Hof en Den Bongerd.  
 
En succesvolle moties over de Duurzaamheids-lening, Laadpalen voor elektrische auto’s, verlaging 
van de snelheid op de A58 en over de zogeheten ja/ja-sticker.  
 
De Raad stelde bestemmingsplannen vast. En één niet. Die van het Landgoed Leijvennen. Het college 
kreeg de opdracht om daar nog eens goed naar te kijken.  
 
De Raad stelde nieuw beleid vast voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met meer 
aandacht voor communicatie. En een nieuwe Woonvisie en de kaders voor integrale veiligheid. Beide 
voor de komende vier jaar.  
 
De Raad sprak over de evaluatie van het programma Goirle aan de Slag, om meer mensen aan het 
werk te krijgen. En hij stelde een nieuwe verordening Maatschappelijke Ondersteuning vast, evenals 
een aanpassing op de Afvalstoffenverordening.  
 
In 2019 stopte CDA-raadslid Corné de Rooij. Hij werd opgevolgd door Ineke Wolswijk.  
De Raad benoemde in 2019 enkele burgerleden. Zij nemen niet deel aan raadsvergaderingen, maar 
schuiven wel aan bij de andere bijeenkomsten. En ook benoemde de Raad een nieuw lid van de 
rekenkamercommissie: oud-hoogleraar de heer Harry Verbon.  
 
We evalueerden de ‘Gôolse Democratie’ en verbeterden deze. Met minder vergaderdruk en meer 
samenspel in het gemeentehuis. Met een kleine regiegroep die namens alle fracties de agenda 
bepaalt. Met een werkgroep bestuurlijke vernieuwing die voortdurend werkt aan verbetering van de 
werkwijze van de Raad. 
 
2019 gaat de boeken in als een bezuinigingsjaar. Door hoge kosten in het sociaal domein, met name 
in de jeugdzorg, moest er op andere posten bezuinigd worden. De Raad vroeg het college om met 
een dekkingsplan te komen, waaruit men kon kiezen. En om daar inwoners bij te betrekken. Dit 
gebeurde onder de noemer ‘Hee, denk mee’. Ondanks de geringe belangstelling, bleek het een 
inspirerende formule die vraagt om herhaling.  
 
De Raad moest pijnlijke keuzes maken om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen.  
Dit gebeurde in november tijdens drie avonden achtereen vergaderen. Over 55 moties en 
amendementen. Niet alleen de cultuursector wordt geraakt, maar ook andere domeinen. De 
gemeente snijdt ook in haar eigen vlees.   
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We zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. Naast de landelijke lobby en regionale 
maatregelen, hebben wij lokaal een Opgaveteam. Dat brengt alles eens goed in beeld. De duurste 
vijfentwintig kinderen in Goirle kosten samen 2,5 miljoen. De problematiek van de Jeugdzorg is een 
groot maatschappelijk probleem. Wat we met geld niet oplossen.  
 
Want naast fricties in het systeem, de perverse effecten van de marktwerking en de 
ondoorzichtigheid van de zorgverlening, is een andere vraag belangrijker. Waarom hebben 
tegenwoordig zoveel kinderen jeugdzorg nodig?  
 
Krijgen ze te veel prikkels? Moeten ze te veel presteren? Accepteren we geen imperfecties meer? 
Hebben ze nog wel structuur: rust, reinheid en regelmaat? Horen ze nog weleens ‘nee’? Stellen we 
nog regels?  
En zo ja, handhaven we die dan ook? Zoals ouders die toezien als de kinderen vuurwerk afsteken? 
 
Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar als burgemeester en als oud-politieman heb ik veel 
gezien. Dus laat ik het zo zeggen: ik sluit enige causaliteit met deze vragen niet uit.  
 
Dames en heren, er gebeurde veel in 2019. Veel culturele, sportieve en informatieve evenementen. 
Met dank aan onze actieve gemeenschap en onze vele vrijwilligers. We kunnen gemeente zijn, wat 
we willen. Maar als de gemeenschap niet leeft, kun je wel opdoeken.  
 
Ik noem een paar bijzonderheden. 
 
In 2019 plaatsten we twee nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Op Koningsdag onthulde 
mijn ambtsvoorganger Machteld Rijsdorp de ‘kop van Beatrix’ (foto 3).  Op haar initiatief 
verplaatsten we dit bronzen beeld vanuit de Raadszaal naar het Oranjeplein tegenover de 
Beatrixstraat.  
 
In mei kreeg de Ballefrutter een vaste plek bij de entree van ons Cultureel Centrum (foto 4).  
Het door Jeanne van Midde gemaakte beeld nodigt uit om ernaast te gaan zitten. En een selfie te 
maken. Dat gebeurt dan ook volop.  
 
Op 12 juni openden we de faunapassage. Als enige in Brabant realiseerden we dit in eigen beheer. 
De commissaris van de Koning trok als een herder met een kudde schapen er overheen (foto 5). Met 
veel belangstelling van de media. De foto dook deze week nog een keer op in het Brabants Dagblad. 
Onlangs bleek dat veel dieren gebruik van het ecoduct maken (logo Goirle).  
 
Er waren veel jubilarissen. Schuttersgilde Sint Joris bestond 450 jaar en oudste sportclub IJsclub 
Bankven bestond 100 jaar. Beide ontvingen een Koninklijke Erepenning. VOAB vierde het 90-jarig en 
GSBW het 80-jarig jubileum. Gewerengilde Sint Mauritius werd ook 80 jaar en Dahliavereniging 
prinses Beatrix zeventig. Deze maand viert postduivenvereniging ‘De Gevleugelde Luchtstormers’ 
haar 100-jarig bestaan.  
 
Vanaf 1 oktober verzamelen we anders afval in. Met een duo-container voor papier en PMD. Met als 
doel minder restafval. Dat was een heel project, maar de kinderziekten lijken er nu ver uit.  
 
In 2019 stonden we in het weekend van 26 en 27 oktober uitgebreid stil bij 75 jaar bevrijding van 
Goirle en Riel. De commissaris van de Koning opende te midden van een paar duizend 
belangstellenden het ‘herbelevingsproject schijnvliegveld De Kiek’ (foto 6). Een prachtig 
burgerinitiatief dat genomineerd werd voor de Brabantse Erfgoedprijs. Nogmaals dank aan iedereen 
die het mogelijk maakte om dit pareltje toe te voegen aan onze Gôolse Geheimen.  
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We herdachten onze oorlogsslachtoffers tijdens een waardige bijeenkomst in onze kerk St. Jan en op 
het gelijknamige kerkhof. Daarna serveerde het CC Jan van Besouw een bevrijdingsdiner met 
toepasselijk vermaak. 
 
’s Avonds in de grote zaal was de première van de documentaire ‘de vrijheid verloren en 
herwonnen’. Getuigenissen van inwoners die als kind de bezetting en de bevrijding beleefden. 
Afgewisseld met toepasselijke muziek van onze Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning. Een 
gedenkwaardige avond. Grote dank aan met name de Bond van Wapenbroeders voor dit mooie 
initiatief.  
 
Tenslotte wijs ik u nog op het volgende. Vanaf 1 maart komt er een steunpunt van de politie hier in 
het gemeentehuis. Gericht op verhoging van de bereik-, beschik- en zichtbaarheid van de politie in 
ons dorp. Nadere informatie volgt.  
 
Dames en heren, ik rond af. Het jaar tweeduizendtwintig ligt aan onze voeten. We gaan een nieuw 
decennium in. Gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op.  
 
In het eerste Brabants Dagblad van dit jaar stonden enkele quotes die in 2020 uitgesproken gaan 
worden. Althans, volgens de Tilburgse cabaretier Frank van Pamelen. Waaronder één van de 
burgemeester van Goirle (foto 7).  
Daarmee zou ik me positief uitlaten over eventuele samenvoeging van Goirle met Tilburg. 
 
Sommigen hadden niet door dat dit een grappig bedoeld verzinsel van de krant was. Dus mocht dit 
nog tot twijfel leiden: Laat duidelijk zijn dat ik niet de burgemeester ben die hier het licht uitdoet. 
Daar is geen enkele aanleiding toe. Dat licht van onze gemeente brandt nog helder en wat mij betreft 
nog heel lang.  
 
We werken prima samen in de regio en met Hilvarenbeek en Oisterwijk. Onze gemeenschap is 
springlevend.  
 
Zo hebben we op dit moment zo’n dertig burgerinitiatieven met vrijwilligers die zich op een of 
andere manier inzetten voor kwetsbare mede-inwoners. Die elkaar bovendien ook steeds meer 
opzoeken. Hoe mooi is dat! 
 
Laten we dat nog meer doen. Met onze 23.889 inwoners. Elkaar opzoeken en elkaar vasthouden. In 
het collectieve belang van ons Gôol en ons Riel!  
 
We kijken met dank aan de LOG nu nog even naar een korte compilatie van 2019, maar eerst breng ik 
graag een toast uit op het nieuwe jaar 2020.   
 
Namens Raad en college wens ik u allen een gezond, voorspoedig en elkaar vasthoudend 2020 toe! 
Het ga u goed! 
 
Proost! (meteen filmpje erin, met goed geluid) 
 
 


