
Kijk voor meer info op www.goirle.nl

  
Volg en like ons 

op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle.

Iets melden
Zwerfvuil? 

Verstopte riolering? 
Losse tegels? Illegale storting?  

Een gevaarlijke tak in een boom? 
Kapotte speeltoestellen?

Meld het ons via 

www.goirle.nl

GEMEENTENIEUWS
9 januari 2019

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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

Oranjeplein 1,
Goirle

Postbus 17,
5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

EXPOSITIE 
'FOCUS OP FOTOGROEP GOIRLE'

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunningen
De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling 
Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen 
nadat de omgevingsvergunning is verleend 
en is toegezonden aan de aanvrager.

Bergstraat 109, Goirle: plaatsen garage/
berging (ingekomen 21-12-2018)     
Doctor Keyzerlaan 7, Goirle: kappen 
conifeer (ingekomen 29-12-2018)     
Dorpstraat 14, Riel: plaatsen opbouw op 
aanbouw (ingekomen 21-12-2018)     
Dorpstraat 59, Riel: kappen tien sparren en 
een beuk (ingekomen 2-1-2019)
       

Hoogstraat 126, Goirle: plaatsen dakkapel 
(ingekomen 21-12-2018)
Nieuwe Rielseweg 32, Goirle: plaatsen 
opbouw op aanbouw (ingekomen 21-12-
2018)

Geaccepteerde melding
Hiertegen kan geen bezwaar worden 

ingediend.
Molenstraat 108a, Goirle: verwijderen 
asbesthoudende schoorsteen (verzonden 
2-1-2019)
Pater Pirestraat 22, Goirle: verwijderen 
asbesthoudende golfplaten (verzonden 
2-1-2019)
Weegbree 5, Goirle: verwijderen asbesthou-
dende golfplaten (verzonden 2-1-2019)

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.

Vrijdagavond 11 januari opent 
wethouder Johan Swaans om 19.30 
uur de tentoonstelling 'Focus op 
Fotogroep Goirle'. Belangstellenden 
zijn deze avond van harte welkom om 
de uiteenlopende werken van de 
verschillende Goirlese fotografen te 
komen bekijken. Daarbij zorgt pianiste 
Peiyun Xue deze avond voor de 
muzikale omlijsting. De expositie is 

daarna vanaf maandag 14 januari tot 
en met woensdag 13 februari 2019 
tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis voor iedereen toegan-
kelijk. 

Voor een indruk van de verschillende 
werken van Fotogroep Goirle kunt u 
terecht op de website:
www.fotogroepgoirle.nl.

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! 

OPROEP

INZAMELING KERSTBOMEN
In Goirle worden de kerstbomen 
door BAT opgehaald in de week 
van maandag 7 tot en met  vrijdag 
11 januari 2019. De bomen worden 
opgehaald op dezelfde dag dat in uw 
straat de GFT-container wordt leeg 
gemaakt. Kerstbomen worden alleen 
meegenomen wanneer deze zijn 
ontdaan van versiering, verlichting en 
de pot. Graag de kerstbomen bij 
de GFT container leggen of zoveel 
mogelijk bij elkaar leggen, ook bij 
de hoogbouw. Bomen die later aan 
de straat komen te liggen worden 

niet meer opgehaald. 
In Riel kunt u uw kerstboom inleve-
ren op zaterdag 12 januari tussen 
15.00 - 16.00 uur en vanaf 17.30 uur 
op de hoek Oude Tilburgsebaan/
Looienhoek in Riel. Om 18.30 uur 
steekt de brandweer de bomen aan. 

Voor de jongere inwoners is er een 
mooie prijs te winnen, want de drie 
beste inzamelaars krijgen een mooie 
beloning. Ook het brengen van 
Slechts één boom wordt beloond 
met iets lekkers.

RAADSVERGADERING

AGENDA
Dinsdag 15-01-2019, raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend 19.30 uur - Stand van zaken en toelichting bij lopende RO 
(Ruimtelijke Ordening)-projecten

• Kort stilstaan bij de werkwijze projecten (schema)
• Overzicht van diverse lopende RO-projecten. Per project kort:
• Inhoud
• Stand van zaken
• Hoe anticiperen op de omgevingsvisie?
• Op 1 of 2 projecten kan op basis van vragen door de projectleiders 
 dieper worden ingegaan

Besluitvormend, 20.45 uur

• Vaststelling besluitenlijst vergadering van 18 december 2018
• Lijst ingekomen stukken vergadering 15 januari 2018
• Raadsvoorstel Zon en Wind
• Raadsvoorstel startnotitie Woonvisie
• Raadsvoorstel krediet kunstwerk Ireen Wüst
• Raadsvoorstel preventie- en handhavingsplan alcohol 2019
• Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet ledverlichting sportpark van 
 de Wildenberg (stuk is niet besproken in regiegroep)

Ook te volgen via raad.goirle.nl


