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Alleen op afspraak

Vacature
We zijn op zoek naar een 
nieuwe collega: 

Vergunningverlener/
toezichthouder onder-
grondse infrastructuur
36 uur per week

Op www.goirle.nl/
vacatures staat de 
volledige vacaturetekst. 
Als je meer wilt weten 
over de inhoud van de 
functie kun je contact 
opnemen met Ninke 
Voskuilen, hoofd afdeling 
Realisatie & Beheer, via 
ninke.voskuilen@goirle.nl 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

OV OPSTAPDAG 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverle-
ning en Handhaving. Bezwaren kunt u 
pas indienen nadat de omgevingsver-
gunning is verleend en is toegezon-
den aan de aanvrager.
Oranjeplein 56, Goirle: verbouwen 

en uitbreiden woning 
(ingekomen 13-6-2019)      
Vijfhuizenbaan 22, Riel: uitbreiden 
bestaande loods en wijzigen milieu-
neutrale melding 
(ingekomen 18-6-2019)      

Wittendijk 42, Goirle: bouwen 
overkapping (ingekomen 13-6-2019)      

Verleende omgevingsvergunning
Vollerstraat 12, Goirle: wijzigen/
verbouwen pand 
(verzonden 25-6-2019)

VERKEERSBESLUITEN
Ten behoeve van gereserveerde 
parkeerplaatsen opladen elektrische 
auto’s Oranjeplein 72, Goirle.

 

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/
klachtenenbezwaar. U kunt daar ook 
digitaal bezwaar maken. Let op: staat 
de verzenddatum bij een besluit? 
Dan start de bezwaartermijn de dag 
ná de verzendddatum. Meer
informatie via T (013) 5310 610. 

Maandag 1 juli vond in Cultureel 
Centrum Jan van Besouw de OV 
OpStapDag plaats. Geïnteresseerde 
senioren uit de gemeente Goirle 
kregen tijdens deze leerzame 
bijeenkomst op een ontspannen 
manier informatie over reizen met 
het openbaar vervoer. Naast boeien-
de presentaties over het openbaar 
vervoer in de praktijk, kregen de 
aanwezigen ook een rondleiding in de 
bus en maakten zij een busrit. Ook 
kregen zij van mobiliteitsconsulenten 
een persoonlijk reisadvies met de 

mogelijkheid om gratis een OV-chip-
kaart aan te vragen. Wethouder Piet 
Poos (Verkeer en Vervoer) blikt 
tevreden terug op het evenement: 
“Voor senioren ligt het niet altijd voor 
de hand om met het OV te reizen, 
omdat zij dit als ingewikkeld ervaren. 
Ik ben blij met het aantal senioren 
dat bij de OV OpStapDag aanwezig 
was. Ik ben er zeker van dat de goede 
uitleg die zij hier kregen en het 
persoonlijke reisadvies hen over de 
drempel kan helpen om meer gebruik 
te maken van het openbaar vervoer.”

JUBILEUM

POTPOURRI HOERA!

Donderdag 4 juli proost wethouder 
Marijo Immink samen met vrijwilligers 
en bezoekers van PotPourri op het 
vijfjarig jubileum van dit burgerinitia-
tief. In 2014 begon dit burgerinitiatief 
om eenzame ouderen in Goirle uit hun 
isolement te halen. Dit door hen 
samen te laten eten en elkaar ook 
naast de samen-eet-momenten 
regelmatig op te zoeken. Nu, vijf jaar 

later, is PotPourri uitgegroeid tot een 
eetproject waar zo’n zestig Goirlena-
ren per week aan deelnemen. De 
activiteit vindt op maandag- en 
woensdagochtend vanaf 11.00 uur 
plaats in Wijkcentrum De Deel. 

Wilt u een keer aanschuiven? Neem 
dan contact op met Tonny Heyns via 
telefoonnummer 06-28060207.

VEILIGHEID

INBRAAKPREVENTIE VOOR DE 
ZOMERVAKANTIE
De zomervakantie nadert. Helaas is dit 
ook een lucratieve periode voor 
inbrekers. De politie adviseert 
iedereen voorzorgsmaatregelen te 
nemen en voorafgaand aan vertrek de 
buren te vragen om de woning in de 
gaten houden. De politie weet welke  

maatregelen u kunt nemen en heeft 
een aantal handige tips. Hiermee 
maakt u de kans kleiner dat u voor 
verrassingen komt te staan bij 
thuiskomst.  
Ga naar www.politiekeurmerk.nl/
preventietips. Fijne vakantie!

AFVAL

HOE VOORKOMT U DAT DE GFT-CONTAINER GAAT STINKEN?
Met warm weer kan de GFT-container 
al snel gaan stinken. Doe uw voordeel 
met onderstaande tips om eventuele 
stankoverlast te voorkomen.

Handige tips voor de GFT-bak
• Verzamel etensresten en schillen in 

een kleine bak die u bij voorkeur 
elke dag in de grote GFT-bak leegt. 
Zo gaat het in huis niet stinken.

• Vlees- en visresten gaan snel stinken 
en trekken ongedierte aan. 

•  Gooi ze in de bak die het eerst 
geleegd wordt (biobak of vuilnisbak), 
en verpak ze eventueel in krantenpa-
pier of in een biologisch afbreekbaar 
zakje.

• Gooi het afval zo droog mogelijk in 
de gft-bak. Laat gemaaid gras een 
dag drogen en laat etensresten in 
het gootsteenbakje uitlekken.

• Leg een krant onderin de container 
• Spuit de container in met azijn tegen 

ongedierte 
• Verse lavendel in de container 

bestrijdt de stank, maar ook de 
maden. Een luchtverfrisser met 
lavendelgeur helpt ook. 

• Maak de bak schoon met water en 
eventueel soda of groene zeep. 
Middelen zoals chloor verstoren het 
composteerproces.

Tips om overlast van maden te 
voorkomen
• Leg een tak klimop (Hedera) in de 

container. Klimop is giftig voor maden.
• Maden houden niet van kokend heet 

water met een scheut azijn of 
groene zeep.

• Plaats uw GFT-container niet in de 
volle zon en zet hem regelmatig aan 
de weg. 

• Maden houden niet van licht en 
houden van vochtige plekken. 
Daarom scheelt het een hoop als u 
de container openzet. U kunt dat 
doen door bijvoorbeeld een stokje 
onder de rand van de deksel van de 
container te leggen.

• Hang mottenballen in een panty in 
de container tegen vliegen

Meer weten over GFT? 
Kijk op www.milieucentraal.nlICT

PROBLEMEN BIJ ONLINE INZIEN 
BESTEMMINGSPLANNEN
Op 22 juni is de gemeente Goirle 
overgegaan naar een ander ICT bedrijf. 
Dit is prima verlopen. Helaas kan het 
gebeuren dat u wat hinder ondervindt 
bij het inkijken van bestemmingsplan-
nen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Mocht dit het geval zijn dan verzoeken 
wij u telefonisch contact met ons op te 
nemen via (013) 5 310 610. Wij zorgen 
er dan voor dat u alsnog de juiste 
informatie krijgt. Onze excuses voor 
het ongemak.


