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BIJLAGE 3.
INPUT WEEK VAN DE OMGEVINGSVISIE

In de Eerste Week van de Omgevingsvisie hebben we vier participatiesessies 
georganiseerd; met de jeugd gemeenteraad, ketenpartners en buurgemeenten, 
ondernemers en tot slot inwoners. Tijdens deze sessies hebben we hen 
geïnformeerd over de omgevingsvisie en de centrale waarden toegelicht. 

In de sessies met ketenpartners en buurgemeenten, ondernemers en inwoners, 
op donderdag 23 januari 2020, stond het interactieve deel in het teken van het 
ophalen van kansen en zorgen. Per deelgebied konden de deelnemers post its 
plakken met hun inbreng (geel = ketenpartners en buurgemeenten ; oranje = 
ondernemers ; groen = inwoners). Hieruit konden de volgende thema’s worden 
gefilterd die veelal naar voren kwamen. 

• Milieuthema’s beheoven aandacht – met name geluid en luchtkwaliteit
• Zonering van het landschap en het samenbrengen van (mogelijk) tegenstrijdige 

belangen – bijvoorbeeld natuur, energieopgave, recreatie, landbouw, 
klimaatbestendigheid. Een concreet discussiepunt dat hieruit naar voren kwam 
was de wenselijkheid van zonnevelden in het buitengebied. 

• Belang van een gezonde, groene en sociale woonomgeving werd breed 
gedeeld – groene openbare ruimte, biodiversiteit, ontmoetingsplekken, 
veiligheid etc.  

• Toekomstbestendige woningvoorraad en voorzieningenniveau behoeft 
aandacht – rekening houdend met demografische ontwikkelingen en 
maatschappelijke trends (specifiek de zorg voor ouderen)
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• PM: afbeelding poster kernwaarden
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Krachten en Aandachtpunten

Riel

Goirle

Goirle - Centrum

Natuur inclusief bouwen

Groene en veilige 
netwerken van � ets- en 
voetpaden

364 dagen per jaar 
veilig, nu nog de 365ste 
dag

Kwetsbaarheid neemt 
toe, professionele hulp, 
hoe lossen we dat op?

Biodiversiteit, alles wat 
groen en blauw is zowel 
binnen als buiten de 
bebouwde kom.

Bij senioren woningen 
goede landschappelijke 
inpassing m.b.t. 
gebouwen of gebruik 
in het landschap voor 
Goirle en Riel.

Meer goede betaalbare 
seniorenwoningen 
– ook voor stervers – 
Goirle en Riel

Ouderen 
ontmoetingsplaats 
> faciliteit > ouderen 
werker

Faciliteren/
creëren van sociale 
ontmoetingsplekken

Abc.weg � etspad = 
ook voor voetgangers 
levensgevaarlijk zeker 
in de toekomst (geen 
trottoir)

J.v.besom is heel 
belangrijk! Sociaal!!

Openbaar toilet.

Minder straat meer 
groen waterbeheersing Praat ruimte voor 

senioren, vrije inloop 
ronde

Parkeren in de wijk 
omlaag, andere 
oplossing zoals 
autodelen

Rolstoel/rollator 
vriendelijke bestrating

Seniorenwoningen in 
allerlei prijsklassen

Gebruik van gif actief 
tegengaan.

Burgerparticipatie 
vergroten. Buurtpre-
ventie?

Behoud groen > 
koelte en CO2

Stimuleren van 
(samen) redzaam-
heid van ouderen

Bewustwording 
bevorderen van de 
impact van eigen 
gedrag op natuur en 
biodiversiteit.

Bereikbaarheid 
zorginstellingen

Biodiversiteit: 
gemeente stelt eisen 
aan grondgebruik, 
ook in pachtvoor-
waarden

Winkelaanbod Hovel

Aandacht: leegstand 
Hovel

Verstening van tuin-
en tegen gaan

Biodiversiteit: 
wilde stukken, niet te 
opgeruimd. Bomen 
beschermen. Minder 
haaien, schoeien en 
blazen.

Centraal plein in 
centrum

Turnhoutsebaan: 
langs Goirle van 80 
km/h naar 60 km/h

Minder gaan maaien. 
Laat het gras en 
bloemen zijn gang 
gaan

De bus weer laten 
rijden in Mellen 
(Acacialaan) Er tegen in gaan dat 

tuinen “in het hard” 
mogen worden 
gelegd.

1/2 uur alle ambt. de 
wijk in ko�  e drinken 
met vragenlijsten

Inrichting rekening 
houden met de 
ouderen openbaar 
vervoer bereikbaarheid Parkeren centrum beter 

verdelen! Lang parkeren 
werven! Blauwe zone 3 uur 
= vergroten tekort parkeer 
capaciteit

Beweegtuin voor 
ouderen

Beter openbaar 
vervoer in alle 
woonwijken

Afval scheiden is al 
super. Afval vermijden 
is nog beter.

Meer bomen, 
meer bij- en 
vlinderbloemen

Betaalbare woningen

Toerisme en 
Goolse Geheimen 
combineren in 
zowel in centrum als 
buitengebied

Betaalbare ruimtes 
voor Freelancers in 
de kern

onderwijs 
i.c.m. bewegen 
toegankelijkheid

Betaalbaar bouwen voor 
kwetsbaren (ouderen, 
jongeren)

Bij uitbreiding niet 
iedere m2 volbouwen, 
vergeet de leefbaarheid 
niet

Oude bebouwing 
herbestemmenVeel meer groen 

in de wijken ook 
nieuwbouw

doen we iets met 
licht (hinder)

voldoende geschikte 
woningen voor 
ouderen

Geen blad meer 
blazen op groene 
vlakken

externe veiligheid

bedenk bij inrichting 
openbare ruimte

openbaar vervoer 
bereikbaar voor ALLE 
inwoners

beschermen 
industrieel erfgoed

compact 
multifunctioneel 
centrum ruimte voor ZZpers 

die niet naar Tilburg 
willen

Betrek de ouderen

winkelcentrum door out 
wikkelen

hittestress voorkomen

preventie woon 
problematiek

delen van ruimten 
voor meerdere 
doelgroepen

te weinig sociale 
woning bouw

dorpskwaliteiten 
vaststellen

elke inwoner een 
schone en veilige 
samenleving bieden

weinig � exibiliteit 
wat betreft woon-
vormen. 

sportvoorzieningen in 
stand houden

leegstand beperken

� exibeler 
ruimtegebruik

houd vast aan het 
geplande beleid voor 
het centrum

Gebieden - Kernen

Riel Goirle Goirle - centrum

Meer vogelhuisjes 
en insectenhotels op 
gemeentegrond.

Inzetten op 
hernieuwbare energie

Molenpark: er zijn 
lege plekken > graag 
vlinder en bijen 
bloemen planten

Behoud bestaand 
groen.

Behoud dorpskernen

Ruimte voor 
speelgroen voor 
kinderen

Omgeving Elizabeth 
Thebe kerk centrum 
rolstoelvriendelijk en 
veilig!!

Wonen- zorg: in het 
centrum bijeen voor 
sociale controle en 
leefomgeving cruciaal.

Welke richting 
woningbouw voor 
Riel

Nieuwjaarstoespraak 
van onze burgemeester! 
Veiligheid/rommel/
hangjongeren overlast/ 
mentaliteit!

Minder verharding: 
tuin i.p.v. tegels, water 
opvang

Geen bouw door 
projectontwikkelaars 
Riel

Geen hoogbouw in Riel.
Toezicht op 
luchtkwaliteit Riel

Ook groen in de 
bebouwde kom 
koesteren en uitbreiden

Minder auto’s: auto’s 
delen spaart ruimte = 
ruimte voor groen en 
spelen.

Geen opeenhoping van 
woningbouw in Riel.

Rondweg om het dorp 
(Alphen)

Kern laten zoals hij is, 
bouwen buiten de kern 
Riel

Voorkomen verstening 
Riel

Senioren, zorg en 
sociaal leven in centrum

Duurzaam vervoer 
stimuleren (STOP): 
stappen, trappen, ov, 
personenauto

Moeten we elke 
ruimte opvullen met 
woningen?

Senioren hebben 
meer behoefte om 
in de kernen te gaan 
wonen.

Laagdrempelige 
ontmoetingscentra

Informatiepunt/
VVV voor zorg en 
toerisme.

Door integraliteit ontstaat zicht 
op de “bekende” risico’s in de 
sectorale gebieden en samen-
hang tussen deze gebieden. 
Dan ontstaat ook een beeld van 
“onbekende” risico’s vanwege 
deze samenhang. Zorg voor 
verschillende risico scenario’s.

Bereikbaarheid, risico’s nieuwe 
energievormen. Hittestress ef-
fect op kwetsbare doelgroepen 
zoals ouderen. Afvoer van regen-
water, i.v.m.. bereikbaarheid en 
risico’s voor infrastructuur.

Voorop durven gaan 
in zaken van biodi-
versiteit.

Geschikt wonen:
1.Clustering 
2.Voorzieningen dichtbij
3.Stimuleren saamhorigheid
4.Leren stimuleren => hoe 
helpen we elkaar en wat kan 
ik doen
5.Ontmoeting stimuleren (huis 
van de buurt)
6.Voldoende aanbod passende 
woonvormen of stimuleren 
dorpaanpassing
7.De buurt is het “oude” verzorg-
ingshuis

Effecten klimaatverandering 
op alle sectoren, woonvormen 
aangepast aan verschillende 
doelgroepen, effecten van 
oprekken van vormen om bep-
aald gebruik/functies mogelijk te 
maken. Effect van inbreidings-
locaties en circulaire economie 
m.b.t. veiligheid. Voorkomen 
domino-effect risico’s.

Groene en moderne 
sportvoorzieningen

Inclusief bouwen en 
kernen

Optreden tegen afval 
en hondenpoep

Goirle schoonhouden

Beter onderhoud 
wegen en paden

Groene vet-straling 
gemeente verbeteren

Woonvisie: wat is/wordt 
de toekomst!! Voor Riel

Goirle/Riel buitengebied 
in standhouden 

Riel/Goirle 
monumentenvisie

Controle/aanpak 
ondermijning, drugslabs 
dumping

Riel: stort gebied van 
afval en rotzooi, wat 
doen we eraan?

Aandacht voor 
jongeren informeel 
ontmoetings mogeli-
jkeheid

Problematieke 
opgaven zijn 
grensoverschrijdend

Informatiepunt/
VVV voor zorg en 
toerisme.

Opgave zijn niet 
gerelateerd aan een 
specifiek gebied

Centrum vergroenen, 
aantrekkelijker 
maken om langdurig 
te verblijven i.v.m. 
vergrijzing

Fietsverbinding Riel-
Gilze

Ecologisch beheer 
bermen

Rekening houden met 
ouderen!

Haal de auto’s weer 
uit het centrum.

Riel: veel onveilige 
verkeerssituaties

Visie oke, zonder 
portemonnee! Geld 
magneten lachen 
erom! Kopen alles, wij 
liggen krom!

Persoonlijk gericht.

Sportveldje/ skate-
baan

Scholen tilburg voor 
voorzieningen naar 
tilburg. Connectie.

Verband zorg en 
veiligheid

Luchtkwaliteit: stank 
in Riel

geen verdere inbreiding 
in Riel. Gaat ten koste 
van dorkskarakter, 
groene omgeving

aandacht voor 
biodiversiteit in 
bebouwd gebied

Genoeg veilige 
speelruimte voor 
kinderen in bebouwd 
gebied

geen maximaal 
rendement voor project 
ontwikkelaast, maar 
maximaal woongenot

Riel: stort gebied van 
afval en rotzooi, wat 
doen we eraan?
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Krachten en Aandachtpunten

Riel

Goirle

Goirle - Centrum

Natuur inclusief bouwen

Groene en veilige 
netwerken van � ets- en 
voetpaden

364 dagen per jaar 
veilig, nu nog de 365ste 
dag

Kwetsbaarheid neemt 
toe, professionele hulp, 
hoe lossen we dat op?

Biodiversiteit, alles wat 
groen en blauw is zowel 
binnen als buiten de 
bebouwde kom.

Bij senioren woningen 
goede landschappelijke 
inpassing m.b.t. 
gebouwen of gebruik 
in het landschap voor 
Goirle en Riel.

Meer goede betaalbare 
seniorenwoningen 
– ook voor stervers – 
Goirle en Riel

Ouderen 
ontmoetingsplaats 
> faciliteit > ouderen 
werker

Faciliteren/
creëren van sociale 
ontmoetingsplekken

Abc.weg � etspad = 
ook voor voetgangers 
levensgevaarlijk zeker 
in de toekomst (geen 
trottoir)

J.v.besom is heel 
belangrijk! Sociaal!!

Openbaar toilet.

Minder straat meer 
groen waterbeheersing Praat ruimte voor 

senioren, vrije inloop 
ronde

Parkeren in de wijk 
omlaag, andere 
oplossing zoals 
autodelen

Rolstoel/rollator 
vriendelijke bestrating

Seniorenwoningen in 
allerlei prijsklassen

Gebruik van gif actief 
tegengaan.

Burgerparticipatie 
vergroten. Buurtpre-
ventie?

Behoud groen > 
koelte en CO2

Stimuleren van 
(samen) redzaam-
heid van ouderen

Bewustwording 
bevorderen van de 
impact van eigen 
gedrag op natuur en 
biodiversiteit.

Bereikbaarheid 
zorginstellingen

Biodiversiteit: 
gemeente stelt eisen 
aan grondgebruik, 
ook in pachtvoor-
waarden

Winkelaanbod Hovel

Aandacht: leegstand 
Hovel

Verstening van tuin-
en tegen gaan

Biodiversiteit: 
wilde stukken, niet te 
opgeruimd. Bomen 
beschermen. Minder 
haaien, schoeien en 
blazen.

Centraal plein in 
centrum

Turnhoutsebaan: 
langs Goirle van 80 
km/h naar 60 km/h

Minder gaan maaien. 
Laat het gras en 
bloemen zijn gang 
gaan

De bus weer laten 
rijden in Mellen 
(Acacialaan) Er tegen in gaan dat 

tuinen “in het hard” 
mogen worden 
gelegd.

1/2 uur alle ambt. de 
wijk in ko�  e drinken 
met vragenlijsten

Inrichting rekening 
houden met de 
ouderen openbaar 
vervoer bereikbaarheid Parkeren centrum beter 

verdelen! Lang parkeren 
werven! Blauwe zone 3 uur 
= vergroten tekort parkeer 
capaciteit

Beweegtuin voor 
ouderen

Beter openbaar 
vervoer in alle 
woonwijken

Afval scheiden is al 
super. Afval vermijden 
is nog beter.

Meer bomen, 
meer bij- en 
vlinderbloemen

Betaalbare woningen

Toerisme en 
Goolse Geheimen 
combineren in 
zowel in centrum als 
buitengebied

Betaalbare ruimtes 
voor Freelancers in 
de kern

onderwijs 
i.c.m. bewegen 
toegankelijkheid

Betaalbaar bouwen voor 
kwetsbaren (ouderen, 
jongeren)

Bij uitbreiding niet 
iedere m2 volbouwen, 
vergeet de leefbaarheid 
niet

Oude bebouwing 
herbestemmenVeel meer groen 

in de wijken ook 
nieuwbouw

doen we iets met 
licht (hinder)

voldoende geschikte 
woningen voor 
ouderen

Geen blad meer 
blazen op groene 
vlakken

externe veiligheid

bedenk bij inrichting 
openbare ruimte

openbaar vervoer 
bereikbaar voor ALLE 
inwoners

beschermen 
industrieel erfgoed

compact 
multifunctioneel 
centrum ruimte voor ZZpers 

die niet naar Tilburg 
willen

Betrek de ouderen

winkelcentrum door out 
wikkelen

hittestress voorkomen

preventie woon 
problematiek

delen van ruimten 
voor meerdere 
doelgroepen

te weinig sociale 
woning bouw

dorpskwaliteiten 
vaststellen

elke inwoner een 
schone en veilige 
samenleving bieden

weinig � exibiliteit 
wat betreft woon-
vormen. 

sportvoorzieningen in 
stand houden

leegstand beperken

� exibeler 
ruimtegebruik

houd vast aan het 
geplande beleid voor 
het centrum

Gebieden - Buitengebied

West Midden Oost

Stikstof

Wat is de sociale waarde 
van de energietransitie.

Biodiversiteit: 
samenwerken en le-
ren. Kennis in panen 
in beleidsprocessen

Jeugd leren geen 
zwerfafval te 
verspreiden (Goirle 
is vies!)

Niet alles volbouwen: 
ruimte, zicht en rom-
meligheid behouden/
terugbrengen.

Hoe maak je zorg 
beschikbaar? >maak 
je zorg daar wel bes-
chikbaar? Buitenge-
bied

Bereikbaarheid en 
blusvoorzieningen 
bij calamiteiten

Zelfredzaamheid 
bij bewoners en 
recreanten, effecten 
klimaatverandering: 
water, droogte, etc.
Risico’s voor natuur, 
uitval inkopen, struc-
tuur, etc.

Veilig recreëren, 
denk aan campings, 
dagrecreatie die in het 
gedrag kunnen komen 
t.g.v. extreme weer-
somstandigheden en 
natuurbranden.

Biologische boeren 
voorrang geven

Verweven gebied 
meer mogelijkheden, 
voor recreatie 
woningen. Probleem 
van woningzorg meer 
oplossen.

Meer recreatie/
toerisme. Kleinschalige 
detailhandel in 
combinatie met 
recreatie en toerisme.

Dumping drugs

In grensgebied veel 
criminaliteit. Vergroot 
hier de veiligheid.

Beek niet laten afvo-
eren maar bergen 
en gebruiken voor 
omgeving

Grensoverschrei-
dend

Meer ruimte voor 
andere initiatieven 
buitengebied.

Duidelijke visie waar je 
kunt investeren

Uitgaan van werkelijke 
normen i.p.v. 
berekende normen 
(geur)

Meer zonnebloemen

Beschermen natuur, 
versterken waar 
mogelijk

aandacht voor zor-
gen bewoners t.a.v. 
infectieziektes

Groene speelplekken

Sporten voor iedereen. 
Sportakkoord

stressreducering, 
bereikbaarheid 
van groen, mensen 
moeten lopen of 
fietsen

Behoud van groen. 
positief effect op 
gezondheid

actief bereid tegen 
verdichting

Toegankelijk maken 
voor ouderen (ver-
grijzing)

Krachten en Aandachtspunten

West

Midden

Oost

Log is oud denken: 
overal naar 
kringlooplandbouw – 
duurzaam en natuur 
inclusief

Landbouw Niel 
gebruiken voor andere 
ontwikkelingen

Geen zonnepark zolang 
de daken niet vol liggen 
(harde eis!)

Wonen in harmonie met 
de natuur

Meer veiligheid in de 
verbinding tussen de 
kernen

Kijk eens wat vaker door 
een ecologische bril

Verdozing verbieden!

Zonne weides niet in 
Log-gebieden

Toerisme/recreatie in 
balans met natuur: 
wederkerigheid bij 
ontwikkelingen

Buitengebied behouden 
zoals het nu is

Investeer in 
natuurnetwerk, 
beekherstel, etc.

Toegankelijkheid ook 
voor minder mobiele 
mensen

Bij iedere economische 
ontwikkeling eerst 
natuur veilig stellen!

Geen zonneparken 
stimuleren, Ladder bmt 
volgen

Kritisch blijven op 
horizonvervuiling

Afvaldumping i.r.t. 
gezondheid

Log gebied als 
buffer om bo-
erenbedrijven te 
kunnen in plaatsen 
en uitbreiden evt 
in combinatie met 
windmolens.

Goede zonering van 
natuurgebieden, 
mogelijk combineren 
met agrarisch gebied. 
Recreatieve druk spre-
iden om rustgebieden 
te behouden.

Aandacht: verbinding 
met bewoners i.v.m.. 
ondermijning in 
Luitengebied. Wat gaan 
boeren na pensioen 
doen? Voorkomen dat 
er bijv. leegstand komt

Natuur inclusieve 
landbouw. Recreatie 
en kleinschalige evt 
bio landbouw of 
vergelijkbaar

Gemeentes ook meer aan-
dacht voor biodiversiteit 
en een groene leefomgev-
ing. Dit is niet alleen goed 
voor de natuur, maar ook 
voor de gezondheid van 
inwoners

Stimuleren van samenw-
erking tussen agrarische 
sector en natuurorganisa-
ties. Spanningsveld tussen 
landbouw en natuur 
reduceren.

Meer MFA’s voor 
ontmoeting

Burgerparticipatie 
vergroten

De paar dynamische 
bedrijven koes-
teren. Geen enorme 
uitbreidingen. Combi 
met verbreding klein-
schalige detailhandel/
horeca. Behoud uniek 
landschap met mogeli-
jkheid voor boeren.

Log gebied niet meer 
bedrijven, energie 
voorzieningen voor 
gemeente – zonnepark 
– windmolen, voor de 
bewoners kwaliteit van 
wonen waar bedrijven

Landschap-pv

bescherming gebied

mens en natuur dichter 
bij elkaar brengen

biologische boerderijen 
(verbod vergif etc.)

klimaat buffer hoog-
water beekdalen

Robuuste beekdalen 
als landschappelijk 
drager

verdroging vermin-
deren > duurzaam 
bodembeheer

recreatie in 
buitengebied 
stimuleren

biodiversiteit 
bevorderen

verbod op 
horizonvervuiling

regionale opgaven 
REKS. hoe ga je dit 
lokaal oppakken?

stikstof reductie

behoud het groene 
landschap. geen 
windmolens of 
zonneweides.

gezond en gevarieerd 
groen dat bestendig is

ontwikkelingen land-
bouw > stikstof?

Hoe ga je keuzes 
maken? wat heeft 
prioriteit?

Zonnepark met 
natuur. Waterberging - 
Breurlijn

Veilige fietsroutes 
voor kinderen

veilige voetpad 
netwerken 

vrijkomende agrar-
ische bebouwing

zonneparken i.r.t. 
landschap?

goede zonering 
recreatie
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Gebieden - A58-zone en bedrijventerreinen

VeertelsA58 - Zone (oost en west) Tijvoort

Snelheid terug naar 
100km/h (of 80 km/h) 
op A58

Daken bedrijfspanden 
vol zonnepanelen

Geen logistieke centra 
meer in buitengebied!

Effecten klimaat-
verandering en 
energietransitie op 
veiligheid bedrijven-
terrein.

Gebruik maken open 
ruimte A58 t.b.v. 
nieuwe energie

Invloed RES op afstem-
ming/samenwerking 
bv op geluidswerende 
maatregelen en nieu-
we energievormen

Gebruik maken van 
koppelvlakken bij 
initiatieven/activi-
teiten bedrijven en 
industrie.

Deze kans voor meer 
natuur benutten!

Perifere detailhandel 
omschrijven, minimaal 
aantal m2 alleen 
grootschalige perifere 
detailhandel zoals 
bepaald.

Bevordering van 
biologische landbouw

Turnhoutsebaan 
verkeersmaatregelen

Gelijke maten maken

Zorg voor een goede 
verkeersdoorstroming 
op de a58

Handhaven bij 
overtreding opslag etc.

Bedrijven garanderen 
+ geven terug aan (de 
gezondheid) van de 
bewoners

Stoppen met verdozing 
van landschap

Bedrijventerreinen 
profiteren op Goirle

Toegankelijkheid 
Tilburg fysieke 
verbinding

Niet alle opgaven 
zijn wellicht ruimteli-
jk/ gebiedsgericht te 
vertalen

Minder regels? Beperk geluidsoverlast 
A58

Goede bereikbaar-
heid met OV-vervoer, 
fiets

Doe een nulsituatie 
naar milieuthema’s

Geluidsoverlast t.a.v. 
omwonenden

Uitbreiding industrie

Afstand bebouwing 
tot A58 (geluid, 
fijnstof )

Medewerkers tijdens 
pauzes goed kunnen 
“lunchwandelen”

vergroening  
bedrijven terreinen 
(i.v.m. verkoeling)

Krachten en Aandachtspunten 

A58-zone (Oost en West)

Veertels

Tijvoort

Slechte luchtkwaliteit > 
norm handhaven

Handhaving op wat 
er zich afspeelt in 
bedrijven (gevaarlijke 
stoffen en inmorele 
bedrijven)

Vergroening/CO2 
neutraal/groene daken/
warmte teruggeven

Elektriciteit opwekken 
voor gemeenschap

A58 is een kracht 
qua bereikbaarheid

Vergeet niet de A58 
energie corridor!

Meer ruimte voor 
initiatief

Maak binnen de gemeente 
gebruik van lokale ondernemers 
om ook je ondernemers binnen 
de gemeentegrenzen te 
houden en werkgelegenheid en 
leefbaarheid binnen Goirle vast 
te houden.

Water vasthouden 
‘spons werking’

Verkeersverbinding 
tussen Goirle en 
Tilburg , fiets

Extra fietstunnel/
fietspaden

Energie op daken, 
warmte uitwisselen

Kans op overstro-
ming

Fietspad tussen hoge 
wal en etz (ziekenhuis)

Rommelhoek saneren

Veiligheid als 
aandachtpunt! Voor 
fietsers 

Wijken toegankelijk 
houden

Kracht: kvo, schouw 
bedrijventerrein

Gebruik om flinke 
barrière voor geluid 
te maken. Goede uit-
straling voor Goirle 
neer zetten. Goede 
waterhuishouding!

Aandacht: wie start 
welk bedrijf? Lo-
gisch? Waarom?

Migranten (arbeiders) 
huisvestiging is nog 
niet aanwezig (Goirle)

Primagon ver-
plaatsen (bijv. 
afrit) leidt tot minder 
transport

Aandacht voor effec-
tieve geluidswanden 
A58

Fiets- brom fiets 
verbinding op Til-
burg

Ik mis de context 
van de NOVI: hoe 
verhoudt Goirle zich 
tot het Rijk

Reks.
onderstation als 
sturing

Bij wonen langs A58 
pas op voor gezond-
heid bewoners

Aandachtspunt: 
goede onderwi-
jsvoorzieningen 
dichtbij.

particuliere kavels

Zorg als kernwaarde. 
> eenzaamheid, 
gehandicapten, 
veteranen

Erf beplanting 
daadwerkelijk tot 
uitvoering brengen

Bomenfonds 
verantwoorden aan 
de burgers hoe geld 
uitbesteed wordt

beter OV voor 
mindervaliden/ouderen

aandacht voor
bedrijfs
verzamelgebouw voor 
ZZp’ers.

Nieuwe plannen voor 
bedrijven. aanpak 
woon - werk

Daken vol PV

binnen bebouwing 
Snatuur behouden

parkeren en beter 
duurzaam bereik-
baarheid
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In de sessie met de jeugd 
gemeenteraad, op dinsdag 21 
januari 2020, hebben we gevraagd 
naar hun ideeën voor de toekomst 
van de gemeente. Waar moet de 
gemeente op inzetten en wat moet 
hiervoor dan gebeuren? Voor de 
jeugd gemeenteraad waren ‘groen en 
klimaat’ en ‘ontmoetingsplekken voor 
jong en oud’ twee belangrijke thema’s. 
Vermindering van CO2 uitstoot kwam 
uiteindelijk als winnaar uit de bus 
voor het beste idee voor de gemeente 
Goirle. De tweede prijs werd gekozen 
door de oude gemeenteraad. Zij 
kozen voor het idee om de omgeving 
schoner te maken. Er werd gelijk daad 
bij woord gevoegd en de jeugd- en 
oude gemeenteraad gaan binnenkort 
samen de straat op om vuil op straat 
op te ruimen.  

Sfeerimpressie Jeugdraad
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