
  

Nieuwjaars - 
bijeenkomst 

De nieuwjaarsbijeenkomst van 
de gemeente Goirle vindt plaats 
op donderdag 3 januari 2019 
van 19.00 tot 21.00 uur in de hal 
van het gemeentehuis aan het 
Oranjeplein 1 in Goirle.  
De burgemeester houdt  
om 19.30 uur zijn  
nieuwjaars toespraak.

U bent van 
harte welkom.

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle.

GEMEENTENIEUWS
2 januari 2018

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Gemeentehuis
T(013) 5310 610 
info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

SERIOUS REQUEST RIEL

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Geaccepteerde melding
Hiertegen kan geen bezwaar worden 
ingediend.
Van Malsenstraat 33, Goirle: verwijderen 
van asbesthoudend plaatmateriaal 
(verzonden 20-12-2018)

Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning ter inzage
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Goirle maakt bekend, 
dat naar aanleiding van onderstaande 
aanvraag om omgevingsvergunning een 
ontwerp-besluit is genomen voor de 
navolgende locatie en project:

Kloosterstraat 12, Goirle: het uitbreiden van 

een rijksmonument

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 3 januari 
2019 gedurende zes weken voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 
1 te Goirle. Binnen genoemde termijn kan 
hierover schriftelijk of mondeling een 
zienswijze naar voren worden gebracht. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
kenbaar gemaakt bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA 
Goirle. Van uw mondelinge reactie wordt 
een verslag gemaakt. De aanvrager wordt zo 
nodig in de gelegenheid gesteld te reageren 
op de ingebrachte zienswijzen. 

Voor meer informatie en het maken van een 
afspraak voor het inzien van de ontwerpbe-
schikking kunt u terecht bij de afdeling 

Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving, tel. 013-5310 610.

WET MILIEUBEHEER

Verlening vergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Goirle maakt bekend, 
onderstaande omgevingsvergunning te 
hebben verleend, in overeenstemming met 
het daartoe ontvangen verzoek.

Boterpad 1, Goirle: voor het veranderen van 
een veehouderij.

De beschikking ligt vanaf 3 januari ter inzage 
in het gemeentehuis, Oranjeplein 1, 
gedurende 6 weken na dagtekening van 
deze bekendmaking.

Met ingang van de dag na dagtekening van 
deze bekendmaking staat gedurende zes 
weken beroep open bij de rechtbank te 
Breda voor: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben 
ingebracht over de ontwerpbeschikking;

• belanghebbenden die het oneens zijn met 
wijzigingen die in de beschikking ten 
opzichte van de ontwerpbeschikking zijn 
aangebracht;

• belanghebbenden die redelijkerwijs niet 
kunnen worden verweten geen zienswij-
zen naar voren te hebben gebracht over 
de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze 
datum beroep is ingesteld en een verzoek 
wordt gedaan tot het treffen van een 

voorlopige voorziening. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden gezonden aan de 
rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 
90006, 4800 PA te Breda. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet, eveneens in 
tweevoud, worden gericht aan de Voorzie-
ningenrechter van de rechtbank te Breda.

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 op die dag de bezwaartermijn. 
Meer informatie via T (013) 5310 610.

Vrijdagochtend 21 december verwel-
komde burgemeester Mark van 
Stappershoef DJ’s Rob en Jorien van 
3FM in Riel. De twee dj’s doorkruisten 
in de aanloop naar Kerstmis wande-
lend Brabant voor het goede doel, als 
onderdeel van Serious Request 2018. 

Michel Oomen van de Boerenschuur 
en Jozef van den Corput van de 
Ondernemers Vereniging Riel overhan-
digden daar twee cheques ter waarde 
van € 250,- & € 500,-! Een mooie 
opbrengst!

GRATIS CURSUS ‘UITKOMEN 
MET INKOMEN’
Beter leren omgaan met uw geld? Meer grip op uw portemonnee? U bent echt 
niet de enige die een steuntje in de rug kan gebruiken.  En dat is precies wat de 
cursus ‘Uitkomen met Inkomen’ voor u kan betekenen. Iedereen is welkom die 
zijn financiën beter wil leren regelen. Voor alle duidelijkheid:  het gaat daarbij 
echt niet alleen om mensen met schulden. 
 
Start cursus op 15 januari
Op dinsdag 15 januari start er een 
ochtend-  én een avondcursus, ieder 
van 6 bijeenkomsten. Locatie: MFA 
Het Spoor (Schaepmanstraat 36) in 
Tilburg. Na aanmelding ontvangt u 
meer informatie. De gemeente 
Tilburg organiseert de cursus, ook 
voor onze inwoners. Het kost u niks, 
de enige voorwaarde is dat u  

gemotiveerd bent en naar alle 
bijeenkomsten gaat! 

Aanmelden
Aanmelden kan digitaal op www.
tilburg.nl/budgetcursus of via uw 
klantmanager. U kunt ook een 
antwoordkaart ophalen bij ‘t Loket of 
bij de afdeling Sociale Zaken. Meld u 
snel aan, want vol = vol! 

PARTICIPATIE

BINNENKORT IN GOIRLE: HET KIEMUUR 
Vanaf 9 januari kunt u bij Mainframe 
wekelijks tussen 10 en 12 uur terecht 
voor Het Kiemuur. Dit is een ontmoe-
tingsplek voor iedereen die behoefte 
heeft aan een luisterend oor, advies, 
hulp bij eigen ontwikkeling, een 
praatje of aan een leuke activiteit wil 
deelnemen. U kunt hier van opgelei-
de ervaringsdeskundigen leren hoe 
zij zijn omgegaan met pech of 
tegenslagen in het leven. De Kiemu-
ren zijn voor iedereen gratis toegan-
kelijk en worden mogelijk gemaakt 
door RIBW Brabant en burgerinitia-
tief Bij Wies. Komt u op 9 januari ook  

naar de officiële opening van het 
Kiemuur in Mainframe? Aanmelden 
is niet nodig en er gelden geen 
andere verplichtingen: u kunt zo 
binnenlopen.

WERK IN UITVOERING

Van Malsenstraat
Woonstichting Leystromen start  op 
maandag 7 januari met het renove-
ren van de daken aan de Van Mal-
senstraat. Hierdoor zal er enige 
verkeershinder zijn. Doorgaand 
verkeer blijft wel mogelijk. De 
werkzaamheden duren tot april. 

Baronielaan
Deze week liggen de werkzaamheden 
van de Baronielaan nog even stil. 
Vanaf volgende week wordt het werk 
weer opgepakt. Het gedeelte tussen 
Den Brem/ De Gagel tot aan Baro-
nielaan 32 is dan aan de beurt.

VERVOLG HERINRICHTING TILBURGSEWEG

Op maandag 7 januari start deelfase 
3 van de Herinrichting Tilburgseweg. 
Dit is het gedeelte voor de restau-
rants Blauw en Tang’s Garden, nabij 
de Kloosterstraat en de Sint Jans-
straat. Eerst worden er voorbereiden-
de werkzaamheden uitgevoerd zoals 
het verwijderen van de houten 
hekwerken voor de leibomen. De 
leibomen worden op 8 januari 
verplant naar andere plekken in de 
gemeente. Op de pleintjes worden 
ook alvast de bestrating en toebeho-
ren verwijderd. Op maandag 14 
januari start het straatwerk.

Voor restaurant Blauw en Tang’s 
Garden wordt het plein, terras, groen 
en de bestrating vernieuwd. Bij 
eetcafé Mozes worden evenwijdig 
aan de Tilburgseweg een paar 
parkeerplaatsen aangelegd voor kort 
parkeren.

Planning en fasering
FASE 1   Twee pleinen, van 7 januari 
t/m 1 februari, ongeveer vier weken. 

FASE 2  Sint Jansstraat, van 28 januari 
t/m 1 februari, ongeveer één week.

FASE 3  Kloosterstraat, van 4 februari 
t/m 15 februari, ongeveer twee 
weken, waarvan één week afgeslo-
ten.

Bereikbaarheid
Tijdens Fase 1 blijven de Sint Jans-
straat en Kloosterstraat bereikbaar. 
Bij Fase 2 is de Sint Jansstraat 

gedeeltelijk afgesloten vanaf de kant 
van de Tilburgseweg. De Sint Jans-
straat is dan voor personenauto’s 
bereikbaar vanaf de Bergstraat bij de 
onderdoorgang Dr. Schaepmanstraat. 
Het eenrichtingsverkeer wordt daar 
tijdelijk opgeheven. Let op: er is hier 
een hoogtebeperking van 2.40 m. Bij 
Fase 3 is het gedeelte Kloosterstraat 
afgesloten vanaf de kant van de 
Tilburgseweg. De Kloosterstraat is 
dan bereikbaar via de Thomas van 
Diessenstraat. In verband met de 
veiligheid wordt er tijdelijk eenrich-
tingsverkeer ingesteld vanaf de 
Molenstraat  in de richting van de 
Kalverstraat.

Werkzaamheden deelfase 2 Tilburg-
seweg (Dorpsstraat-Kalverstraat)
Na 6 januari worden de kerstbomen 
verwijderd en zal het nieuwe groen 
worden aangeplant. Ook worden de 
tijdelijke afvalbakken omgewisseld 
voor de definitieve donkergroene 
bakken.

Veiligheid
Voetgangers en fietsers zullen op een 
aantal plaatsen moeten oversteken 
of omrijden. Dit staat aangegeven op 
de gele verkeersborden. 
Meer informatie kunt u vinden op de 
website van de gemeente Goirle: 
www.goirle.nl/projecten/tilburg-
seweg. Ook kunt u de Facebookpagi-
na van het project volgen: Goirle 
Herinrichting Tilburgseweg Centrum 
Fase 1.

Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 
Download de afval-app of 

kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

Blokje rechts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op welke dag wordt uw 
afval opgehaald? 

 
Download de afval-app of  

kijk op www.mijnafvalwijzer.nl. 
 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl


