


Beste inwoners, raadsleden, vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en bedrijven. Dames en 
heren, jongens en meisjes,

Onze laatste nieuwjaarsontmoeting was in januari 2020. Het is dus drie jaar geleden dat we hier stonden. 
Ik eindigde toen met de oproep om elkaar meer op te zoeken en vast te houden. We moesten toen eens 
weten. Als er iets is wat we niet meer mochten, was het wel ‘elkaar opzoeken en vasthouden’. Want op 29 
februari 2020 belde de GGD mij over de eerste coronabesmetting in ons dorp. Exact een week na de  
sleuteloverdracht met carnaval. Ook in deze toen bomvolle hal. Onder het carnavalsmotto: “Déés raokte 
nie kwéét. Ironischer had het niet gekund. Want de recente geschiedenis bewees het tegendeel. 

De afgelopen twee jaarwisselingen sprak ik u toe via een schermpje. Over de schrijnende gevolgen van 
corona in onze dorpen. Maar ook over de flexibiliteit, het improvisatievermogen en de creativiteit van onze 
gemeenschap. Van u dus. 

Maar ik ben blij dat het weer zó kan. Hier samen bij elkaar. We beseffen nu dat dit niet vanzelfsprekend is, 
dus laten we het koesteren. En daarom begin ik nu met waar ik drie jaar geleden eindigde: ‘laten we elkaar 
wat meer opzoeken en vasthouden’. Of, zoals de Ballefrutters het met hun motto van dìt jaar aangeven: 
“Zörgt dè ge d’r bijj zèèt!”

2022 werd gedomineerd door de inval van Rusland in Oekraïne. Ook in Goirle en Riel ondervinden we 
daar de gevolgen van. Op dit moment vangen we op diverse locaties 42 Oekraïners op die huis en haard 
moesten verlaten. Van sommigen ontving ik met kerst een kaartje. Zo schreef Katerina mij: “alle goeds voor 
2023. Wij zijn gelukkig op het Zandeind in Riel”. En de wens van Emilia luidde: “Een jaar zonder verdriet of 
tegenslag! Geen oorlog in Oekraïne!” Katerina, Emilia en al die anderen, Met jullie hopen wij dat aan deze 
waanzin snel een eind komt. Tot die tijd zijn jullie hier bij ons veilig. Daarnaast raken de economische  
consequenties van deze oorlog ook onze inwoners. De enorme inflatie, de hoge energierekeningen.  
Het is u allemaal bekend en als gemeente doen we wat mogelijk is. 

Wij leveren ook onze bijdrage aan de opvang van vluchtelingen uit andere landen. Vorig jaar vonden er 
achtentwintig mensen, waaronder acht kinderen, huisvesting in onze gemeente. De meesten kwamen uit 
Syrië. Zij maken als erkend vluchteling voortaan deel uit van onze gemeenschap.

In het voormalige Missiehuis aan de Tilburgseweg bieden wij tijdelijk onderdak aan zeventig mensen die 
hun land ontvlucht zijn. Omdat er oorlog is of omdat het er om een andere reden gevaarlijk is. Meer dan de 
helft zijn families met kinderen. Ze moeten bij de IND de molen nog in, maar we doen dit om het  
aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Onverplicht. We hebben afgesproken dat ze tot 1 mei bij ons  
kunnen blijven. Hartverwarmend hoe inwoners en ondernemers hulp bieden. Bijvoorbeeld door  
leenfietsen te verstrekken, kerstpakketten af te geven of kleding te sorteren. Overigens is kleding voor de 
winter daar nog zeer welkom. 

In onze dorpen zijn veel vrijwilligers die enorm ondersteunen bij de opvang. Binnen de Werkgroep Opvang 
Statushouders, maar ook daarnaast nog. Zij informeren en begeleiden nieuwkomers of organiseren  
activiteiten. Zonder hen kunnen wij dit niet doen. Namens het gemeentebestuur spreek ik hiervoor mijn 
grote dank uit!

Dan iets heel anders. Het lijkt alweer lang geleden, maar in maart van het afgelopen jaar koos u een nieuwe 
gemeenteraad. 19 betrokken inwoners die namens u besluiten nemen. Besluiten die u raken.  
Democratisch en in het algemeen belang genomen. In deze tijd staat de acceptatie daarvan onder druk. 
Evenals het vertrouwen in de overheid. Desondanks steken deze 19 raadsleden hun nek uit om dit tijdrov-
ende en soms ondankbare werk te doen. Vanuit passie voor het openbaar bestuur en voor onze dorpen. 
We hebben acht fracties, waarbij de SP uit de Raad verdween en Gezond Verstand er als nieuwe partij met 
vier zetels in kwam. Goed om te zien dat de democratie ook bij ons in Goirle ruimte biedt voor een nieuw 
geluid. 



Onze bestuurscultuur is constructief. Met onderling respect wordt er gespeeld op de bal en niet op de man. 
Dit is - ook in Brabant - niet vanzelfsprekend en ik vind dat we daar trots op mogen zijn.  
Ik hoop dat we deze lijn met elkaar vasthouden.

Voor de jaarwisseling koos een lokale persjury Mark Verhoeven als beste raadslid van 2022. Men prees zijn 
harde werken en kritische duidelijkheid, zonder de verbinding te verliezen. Mark, nogmaals proficiat.  
Onder zijn aanvoering kwam er een coalitie van LRG, VVD, D66 en Proactief Goirle en lag er op 21 juni het 
bestuursakkoord. ‘Sterk en in Balans’. Inhoudelijk een voortzetting en soms een versnelling van eerder 
ingezet beleid. Het vraagt om doorpakken bij belangrijke, actuele en soms ook weerbarstige onderwerpen. 
Zoals bereikbaarheid, geluidsoverlast A58, sportpark, kostenbeheersing, het cultureel centrum  
Jan van Besouw, verduurzaming en klimaatopgave.

Eind juni startte het nieuwe college met vier wethouders. Janneke van den Hout, Christel van Neerven en 
Peter van Dijk zijn nieuw en Liselotte Franssen stroomde in het vorige college al in. Het wethouderschap 
is veeleisend. In 2021 stopte er in ons land tussentijds om de dag een wethouder. Bij ons in de afgelopen 
periode ook twee. En zelfs in het eerste halfjaar zijn er -ook in Brabant- alweer de nodige wethouders  
opgestapt. Dit is zorgelijk. Het is daarom nodig dat we, naast individuele ontwikkeling, als college ook 
investeren in elkaar. Een stevig bestuurlijk team is van belang voor Goirle. Daarom ben ik verheugd met 
onze nieuwe gemeentesecretaris Ruud Lathouwers. Hij is dit sinds februari vorig jaar, maar Ruud is langjarig 
gepokt en gemazeld binnen de gemeente Goirle en dat is goed voor de stabiliteit in onze organisatie. 

Dat is nodig, want onze organisatie staat onder druk. De formatie is substantieel kleiner dan vergelijkbare 
gemeenten. Een gevolg van keuzes in het verleden, waaronder bezuinigingen. Ook is het verloop groot en 
zijn vacatures -zoals bij alle gemeenten -moeilijk in te vullen. Vorig jaar kregen we veertig nieuwe  
medewerkers, die we moeten inwerken. Op een bestand van 150 is dat veel. Daarnaast is het ziekteverzuim 
hoog, wat deels te herleiden is op de toegenomen werkdruk. Zoals door extra taken in het kader van  
corona en andere crises. Ik ben blij dat de Raad dit probleem ook onderkent en heeft besloten om dit jaar 
geld vrij te maken voor extra formatie. Maar om alle politieke ambities waar te maken en de  
dienstverlening op niveau te houden, is er meer nodig. De Raad weet al dat ik daarom binnenkort nog een 
keer bij ze aanklop. 

Zoals overal hebben we in Goirle een belangrijke woningbouwopgave. Er loopt van alles, maar het zijn  
langdurige trajecten. Niet alleen door de ambtelijke en bestuurlijke molens, maar ook door wettelijke 
inzage en zienswijze-termijnen en inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Dat is goed voor  
belanghebbende omwonenden, maar niet voor degenen die hierdoor lang moeten wachten op een huis. 
Gelukkig zit er schot in. De wijken Boschkens en Heisteeg zijn bijna afgerond en er wordt volop gebouwd 
aan de Zuidrand. In het plan Van Besouw zijn veel woningen al bewoond. De oude HaVep is - met  
uitzondering van het te gebruiken deel - gesloopt en het wordt nu bouwrijp gemaakt. We verwachten dat 
voor de zomer de bouw start. En ook dat in de tweede helft van 2023 de schop in de grond van Bakertand 
gaat. En we zetten stappen op de hoek Kalverstraat-Tilburgseweg. In december stelde de Raad het  
bestemmingsplan vast voor een complex met appartementen en commerciële ruimte. Tenzij mensen 
beroep aantekenen, kunnen we ook daar eindelijk aan de slag. Tenslotte zijn er nog wat kleinere projecten, 
zoals in Riel het plan Leijoever en in Goirle de plannen Hertenwei, voormalige Ome Neeff en de Emmaloods 
hier tussen het Oranjeplein en de Molenstraat. Alles bij elkaar opgeteld bouwen we de komende tijd zo’n 
1150 nieuwe woningen in onze dorpen. 

Het klimaat is ook in Goirle een belangrijk thema. Met de sleutel niet alleen bij de overheid, maar ook bij 
de inwoners. Minder consumeren en afval produceren, zuinig met energie en water en onze omgeving  
aanpassen aan veranderende omstandigheden. In 2022 faciliteerden we duurzame initiatieven en  
verstrekten we duurzaamheidsleningen en afkoppelsubsidies. Samen met de woonstichting en  
de energiecoöperatie verduurzamen we woningen in ons dorp. En dit jaar werken we met de  
waterschappen aan beekherstel en ecologische verbindingszones. Ook starten we met Hilvarenbeek,  
Oisterwijk en Tilburg aan de omgevingsdialoog rondom energiehub De Baars. Het gebied ten oosten van 



Goirle en de A65. Naast windmolens en zonnevelden verkennen we daar de mogelijkheden voor slimme 
aansluitingen en opslag van energie. 

We blijven onze dienstverlening verbeteren. Er kan steeds meer vanuit huis. Zoals het digitaal aanvragen 
van reisdocumenten en rijbewijzen. In Goirle gebeurt dit al in een kwart van de gevallen.  
Ons Klantcontactcentrum, KCC, krijgt steeds meer vorm en vangt steeds meer af. Met hulp van een eigen  
kennisbank wordt u vaker inhoudelijk direct geholpen. Sinds vorig jaar bereikt u ons ook via Whatsapp. 

Ook buiten ontwikkelt de digitale infrastructuur door. Na Riel krijgt ook Goirle een glasvezelnetwerk. De 
aanleg is in oktober gestart. 

Kort voor de jaarwisseling trokken de centrumondernemers de stekker uit hun eigen samenwerking. Wat 
de achterliggende redenen ook is, dat is natuurlijk doodzonde. We hebben een groot, gevarieerd en  
gekwalificeerd winkelaanbod. En het rendement zal zonder meer vergroten als je samen optrekt in  
belangenbehartiging, collectieve voorzieningen en aantrekkelijke evenementen. De vraag is in welke vorm 
dit dan zou moeten gebeuren? Over deze vraag denkt de gemeente de komende tijd graag mee.  

Op 1 juli 2022 startte het Dorpsteam Goirle. Bedoeld voor alle sociale hulpvragen. Het is een  
samenwerking met ContourdeTwern, IMW, MEE de Meent Groep, Stichting Jong en De Wever, waardoor 
alle kennis en ervaring aanwezig is om onze inwoners bij te staan. De zorg en ondersteuning zijn zo beter 
bereikbaar, simpeler en professioneler. 

We krijgen steeds meer zicht en grip op de kosten in het sociaal domein. We willen geld uitgeven waar dit 
het hardst nodig is en doen een beroep op zelfredzame inwoners om niet onnodig een beroep op de  
gemeente te doen. Simpelweg omdat ze er ‘recht’ op hebben. Alleen zo kunnen we ook in de toekomst 
onze inwoners blijven ondersteunen. 

Binnen de regio gaan we anders om met de inkoop van jeugdzorg. Ook hier verwachten we verbetering 
van kwaliteit en de kosteneffectiviteit. In 2023 zetten we in op een gezonde en veilige omgeving voor onze 
kinderen, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Samen met scholen, kinderopvang, het dorpsteam en 
de bieb pakken we de onderwijsachterstand aan en verbeteren we de basisvaardigheden zoals lezen en 
rekenen.

Het is cliché, maar waar: onze jeugd heeft de toekomst. Daarom ben ik blij met mijn nieuwe jonge collega, 
Fiene Suurmeijer. Ik installeerde haar in november als eerste jeugdburgemeester van Goirle. Een besluit van 
de Raad op initiatief van raadslid Piet Verheijen en burgerlid Trix Vissers. Samen met de  
jeugdgemeenteraad betrekken we zo kinderen nog meer in het gesprek over maatschappelijke  
onderwerpen en horen we uit eerste hand wat de volwassenen van morgen belangrijk vinden.  
Laten we daar maar meteen mee beginnen. Ik haal Fiene er even bij. 

Dag Fiene, kom maar naast me staan, dan kan iedereen je zien. Na je installatie is dit je eerste officiële  
optreden. Je ziet dat hier bijna allemaal volwassenen zijn. En daarom vinden we het zo mooi dat jij hier 
bent. De stem van de jeugd is namelijk belangrijk. Jij bent als jeugdburgemeester die stem voor de kinderen 
in Goirle en Riel. 

Mark: Fiene, we zijn met een nieuw jaar begonnen. Wat wens je alle kinderen voor het nieuwe jaar? 
Fiene: Ik wens vooral dat iedereen lief is voor elkaar. En als dan toch eens ruzie is, dat je het daarna weer 
goed maakt. Ook wens ik dat kinderen genoeg zelfvertrouwen hebben om dingen te zeggen en te doen. Dan 
kunnen we hun stem ook horen. 
Mark: Zo, dat klinkt mooi en is ook heel belangrijk. Heb je nog meer wensen?
Fiene: Ja, ik wens dat het kinderen lukt om hun wensen en plannen te bereiken.
Mark: Ik denk dat kinderen inderdaad ook goede voornemens hebben en het soms moeite kost om die vol 
te houden. Hoop je stiekem ook op leuke dingen voor het nieuwe jaar?



Fiene: Ik hoop dat we dit jaar weer veel kunnen doen. Dat alle kinderen lekker kunnen sporten en, lekker 
veel buiten kunnen spelen. En leuke uitstapjes doen met ouders, broertjes en zusjes. Oh ja en natuurlijk bij 
veel mooi weer.
Mark: Je hebt gelijk, die dingen zijn erg belangrijk voor kinderen, ook voor kinderen in gezinnen die het 
moeilijk hebben. Gelukkig zijn in onze gemeente mensen die zich ervoor inzetten dat alle kinderen kun-
nen meedoen aan sport en activiteiten. Ik stel voor dat we later samen verder praten over hoe we daarbij 
kunnen helpen. Fiene, je bent een grote aanwinst. Blijf nog maar even staan, dan ga ik intussen verder met 
mijn verhaal.

Een voorbeeld voor de jeugd is natuurlijk ook onze Ireen Wüst. Nadat ze op de Spelen haar zesde gouden 
plak veroverde, huldigden we haar op 21 mei 2022 hier in Goirle voor het laatst. En als Nederlands  
succesvolste olympiër aller tijden, onthulde ze haar prachtige beeld voor het gemeentehuis. Het was een 
mooie happening en live op Omroep Brabant. Exposure voor Goirle, waarop we trots kunnen zijn.  
Met dank aan iedereen die onder regie van de gemeente hieraan heeft bijgedragen.

Er gebeurde en gebeurt natuurlijk veel meer, maar alles overziend, doen we het als gemeente goed.  
En dat doen we samen. U als gemeenschap: inwoners, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, scholen, 
instellingen. En wij als gemeentebestuur en -organisatie. Samen zijn wij die trotse zelfstandige gemeente. 
Die trotse dorpen Goirle en Riel. De komende jaren is onze uitdaging om ‘Sterk en in Balans’ te blijven.   

Dat gaat niet vanzelf. Van het Rijk krijgen we de komende jaren minder geld. Maar liefst 151 euro per  
inwoner minder. Met 24.000 inwoners is dat 3,6 miljoen. Op een begroting van bijna 67 miljoen is dat veel. 
Daarom werken we aan een strategische heroriëntatie. Rondom de vraag: wat voor gemeente kunnen en 
willen we in de toekomst zijn? We staan aan de vooravond van belangrijke, maar dure beslissingen.  
Over onderwijshuisvesting, zoals het Mill-Hill, over een geluidswal langs de A58, over het Jan van Besouw 
en over sportaccommodaties. Zelfs de mogelijke verplaatsing van ons sportpark naar het Riels Kwadrant 
staat weer op de agenda. Allemaal uitgaven met kosten die tientallen jaren op onze begroting zullen  
drukken. Dit vereist dus samenhang en strategie. 

Dames en heren, de overgang naar een nieuw jaar is vaak een moment van bezinning. Ik ga even terug in 
de tijd. Het is bijna tien jaar geleden dat de ramp met de MH17 plaatsvond. Daarbij kwam de Goirlese  
Astrid Hornikx om het leven. Destijds kwam er een verzoek voor een herdenkingsplek voor Astrid.  
Naar aanleiding daarvan besloot het toenmalige college om een algemene plek van bezinning en troost aan 
te leggen. Voor alle mensen met verdriet. Omdat ze dierbaren kwijtraakten of om andere redenen.  
In de afgelopen jaren zijn verschillende varianten verkend. Op de achtergrond en zonder haast. Maar het is 
nu het goede moment om zo’n plek van bezinning te realiseren.  

De ene crisis buitelt over de andere heen. De afgelopen jaren raakten we veel inwoners kwijt aan de  
gevolgen van corona. Anderen werden ziek en ondervinden nog steeds dagelijks last. En weer anderen 
kwamen financieel in de problemen of raakten hun baan kwijt. Ook de oorlog in Oekraïne geeft onrust en 
verdriet. Door de vele slachtoffers, maar ook door de angst van wat er nog gaat komen. Deze oorlog in  
Europa heeft grote impact. Ook individueel. Ik weet dat ook bij ons inwoners er wakker van liggen.  
Er is zorg over de toekomst van volgende generaties. 

Wij willen in deze turbulente tijd een plek bieden die rust geeft. En ruimte aan herinnering of andere  
gedachten. Een plek voor bezinning en troost. Deze plek gaan we maken in het gemeentelijk bos tussen het 
Mill-Hill College en de wijk Boschkamer  in de wijk Boschkens -West. Dat is goed te bereiken en vrij  
toegankelijk. Het is er rustig en het heeft een passende historie. Het park werd ooit ontworpen door  
tuinarchitect Henry Copijn en de fraters gebruikten het eerder al als plaats van bezinning. Er liggen  
wandelpaden en een vijver en er staat zelfs nog een calvarieberg met voormalige Mariagrot. Dat zijn  
ingrediënten waar we gebruik van maken en waar we slechts beperkt wat aan toe gaan voegen. 
We verwachten dat er behoefte aan is en realiseren hiermee een mooie voorziening die niet veel kost.  
We gaan er dit jaar mee aan de slag.



Ik sluit af, maar niet voordat ik u attendeer op het jaarlijkse onderzoek van Weekblad Elseviers naar de 
‘beste gemeenten’, dat vorig jaar augustus verscheen. Goirle staat daar op de 18e plek in de ranglijst van 
in totaal 342 gemeenten. In 2021 was dit nog plaats 48 en dat was al hoog. Ik weet dat de maakbaarheid 
van de samenleving beperkt is, maar blijkbaar heeft onze inzet, als gemeenschap én als gemeente, ook niet 
echt tegengewerkt. Laten we daar samen trots op zijn.

Ik ben er in elk geval trots op om hier uw burgemeester te mogen zijn. En ook op het feit dat de Raad 
namens u besloten heeft om mij een tweede periode in het ambt te gunnen. Dank voor het vertrouwen en 
voor de kans om ook de komende jaren er weer flink tegenaan te gaan.

Ik hoop dat u inmiddels bent voorzien van een passend drankje. Want graag breng ik een toost uit op u  
allen en op onze dorpen Goirle en Riel. Daarna kijken we nog even naar een korte terugblik op het jaar 
2022. Met dank aan onze vijftigjarige Lokale Omroep Goirle!

Ik wens u een voorspoedig 2023 in goede gezondheid en met de nodige bezinning in deze turbulente  
tijden!

Ik dank u wel. 

 


