GEMEENTENIEUWS
16 januari 2019
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
WILLEM VAN ERVEN
Op donderdag 10 januari 2019 heeft
burgemeester Mark van Stappershoef een Koninklijke onderscheiding
uitgereikt aan de heer Willem van
Erven. Hij is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van Erven (65, Goirle) zette
zich sinds 1989 onafgebroken en op
vrijwillige basis in voor verschillende
organisaties, waaronder Mainframe
Jongerencentrum Goirle, Contactraad
Cultuur Goirle, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle, Gilde St. Mauritius en
het Oranjecomité. Als organisator,
verbinder, betrokken inwoner en
vrijwilliger betekende hij veel voor de
gemeente Goirle. Vanwege zijn
gezondheid heeft de heer Van Erven

zijn vrijwilligersactiviteiten onlangs
moeten beëindigen.

MILIEU

BRANDENDE OPROEP

NOMINATIES IREEN WÜST-TROFEE
In 2019 wordt de Ireen Wüst-trofee
voor de zesde keer uitgereikt door de
gemeente Goirle. Deze prijs wordt
tweejaarlijks toegekend aan een
sporter of sportteam waarvan de
geleverde sportprestatie een
bijzondere uitstraling heeft op de
gemeenschap van de gemeente
Goirle. De prijs bestaat uit een
bronzen beeldje van Ireen Wüst, een
oorkonde en een geldbedrag van €
1.500,00. U kunt uw nominatie
inclusief onderbouwing tot 1 maart
schriftelijk bekend maken. U stuurt
uw brief aan de gemeente Goirle,
t.a.v. Maggie de Jong, Postbus 17,
5050 AA Goirle, of naar het e-mailadres: maggie.de.jong@goirle.nl.
Een externe jury beoordeelt de
voordrachten en adviseert het
college welke sporter of sportteam
deze trofee in ontvangst mag nemen.
Criteria:
1. De Ireen Wüst-trofee wordt
toegekend aan een sporter of
sportteam waarvan de geleverde

Een brandende houtkachel of
openhaard is sfeervol, maar kan ook
veel overlast veroorzaken in de buurt.
Laten we rekening met elkaar
houden, ook in 2019! Met deze tips
zorgt u voor minder schadelijke
stoffen en rook.
• Stook alleen droog, onbehandeld
hout.
• Stook niet bij windstil of mistig
weer.
• Controleer of u goed stookt:
kleurloze rook wijst
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Volg en like ons
op Facebook

sportprestatie een bijzondere
uitstraling heeft op de Goirlese
gemeenschap.
2. Voor de Ireen Wüst-trofee komen
in aanmerking:
a. Individuele sporters die op het
moment van de prestatie
woonachtig in de gemeente
Goirle zijn, of
b. Individuele sporters die
vanwege het uitoefenen van
hun (top)sport moesten
verhuizen uit de gemeente
Goirle, maar op het moment
van de prestatie nog steeds als
inwoner van de gemeente
Goirle worden gezien;
c. Sportteams die deel uitmaken
van een vereniging die statutair
in de gemeente Goirle is
gevestigd en aangesloten is bij
een door NOC*NSF erkende
sportbond;
d. Teams waarvan het merendeel
van de sporters op het moment
van de prestatie in de gemeente Goirle wonen.

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle.

Gemeentehuis
T(013) 5310 610
info@goirle.nl
www.goirle.nl
Oranjeplein 1,
Goirle
Postbus 17,
5051 AA Goirle
Alleen op afspraak
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VERVOLG HERINRICHTING TILBURGSEWEG
op een goede verbranding.
• Meer informatie vindt u op de website rijksoverheid.nl en daar gebruik
te maken van de zoekterm 'overlast
houtrook'.

Afgelopen week is aannemer
Heijmans gestart met de laatste
deelfase van dit project, rondom de
Sint Jansstraat. Deze fase is weer
onderverdeeld in 3 fasen (zie
hieronder het kaartje met de data).

Hier werden eerst het wegmeubilair
en de staketten voor de bomen
verwijderd, daarna zijn de bomen
verplaatst. Vervolgens is de bestrating opgebroken en een begin
gemaakt met het grondwerk.

RECTIFICATIE: Op de uitnodiging van de Nieuwjaarsbijeenkomst stond een
afbeelding van de drie zuilen op de rotonde op de Rillaersebaan, die jaarlijks
gedurende het feest Driekoningen drie triplex goudkleurig bespoten kronen
krijgen. Op de uitnodiging stond onvolledige informatie vermeld. Na het
overlijden van Koen Hartman, één van de ontwerpers
van de kronen en destijds lid van Atelier '78, is namelijk
aan de Heemkundige Kring gevraagd om zorg te dragen
voor een nieuw (weersbestendig) ontwerp en het
onderhoud. Zodoende dragen traditiegetrouw Martin
Backx en Peter van Diessen jaarlijks zorg voor de kronen
op de zuilen van het weekend voorafgaand aan 6
januari tot het weekend na deze datum. Dit jaar vond
de kroning voor de elfde keer plaats.

Werkzaamheden week 3, 14-01 t/m
18-01 – Tilburgseweg
• Start straatwerk; allereerst worden
de opsluitbanden aangebracht
• Grondwerk en aanbrengen
zandbaan voor bestrating
• Aanbrengen bestrating rijbaan
(laatste gedeelte)
Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neemt dan contact op met Jan-Hein
Heijmans, omgevingsmanager van
Heijmans Infra. Hij is bereikbaar via
de mail; jheijmans3@heijmans.nl of
telefonisch via 06-51 28 26 29.
Meer informatie kunt u vinden via
www.goirle.nl/projecten/
tilburgseweg.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BESTEMMINGSPLANNEN

Aanvragen omgevingsvergunning

Ontwerpbestemmingsplan
"Looienhoek 1"

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.
De Ripsstraat 14, Goirle: uitbreiden woning
(ingekomen 4-1-2019)
Tilburgseweg 172c, Goirle: kappen twee
beuken en spar (ingekomen 8-1-2019)

Verlengen beslistermijn

Bakertand 5, Goirle: aanvraag wijzigen
gemeentelijk monument met zes weken
verlengen (verzonden 8-1-2019)

Verleende omgevingsvergunning

Oude Tilburgsebaan 12e, Riel: verbouwen
woning (verzonden 7-1-2019)
Tilburgseweg 53, Goirle: uitbreiden
winkelruimte (verzonden 8-1-2019)

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Goirle maakt
bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening met ingang van 17
januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan
"Looienhoek 1" (NL.IMRO.0785.
BP2018004Looienhoe-OW01) gedurende
zes weken (tot en met 27 februari 2019)
voor een ieder ter inzage ligt.
Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van de
huidige agrarische bedrijfsbestemming naar
een agrarische verwante bestemming ten
behoeve van een honden- en
kattenpension. Het perceel is kadastraal
bekend als: gemeente Goirle, sectie K,
nummer 885. Voor de exacte omvang en
ligging van het plangebied wordt verwezen
naar de verbeelding (plankaart).
Ter inzage en reageren
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop
betrekking hebbende stukken die redelijker-

wijs nodig zijn voor een beoordeling van het
ontwerpbestemmingsplan liggen gedurende
bovengenoemde termijn ter inzage, op
werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in de hal
van het gemeentehuis, Oranjeplein 1, Goirle
en kan dan, of na afspraak, worden ingezien.
Het plan is tevens digitaal raadpleegbaar op
de gemeentelijke website www.goirle.nl en
op de landelijke voorziening voor
bestemmingsplannen www.
ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de termijn van terinzagelegging
kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijze naar voren
brengen bij de gemeenteraad van Goirle,
naar keuze, op de volgende wijze:
* schriftelijk (adres: gemeenteraad van
Goirle, Postbus 17, 5050 AA, Goirle), of
* mondeling, na afspraak met de
behandelend ambtenaar Theo Li (telefoon
013-531 06 57).

2018 op 20 december 2018 inwerking is
getreden en onherroepelijk is geworden.
Het wijzigingsplan ligt voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis van Goirle,
Oranjeplein 1, Goirle en is digitaal te
raadplegen op de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl

Wijzigingsplan" Looienhoek 2
(Riel)" onherroepelijk.

Voor het exploiteren van een horecainrichting aan de Hovel 18, Goirle
(verzonden 10-1- 2019)

Burgemeester en wethouders maken
bekend dat bovengenoemd wijzigingsplan,
vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouder op 30 oktober

VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN
Standplaatsvergunning
(Apv art. 5.18)

Voor de verkoop van oliebollen van
1-11-2019 t/m 31-12-2019 op het
Kloosterplein, Goirle (verzonden 4-1- 2019)

Drank- en horecavergunning en
exploitatievergunning
(Dhw art. 3 en Apv art. 2.28)

Collectieve festiviteiten 2019
(Apv art. 4.2)

Carnaval
Zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 maart
2019, Goirle & Riel
Koningsdag
Zaterdag 27 april 2019, Goirle & Riel
Kermis
Zaterdag 29 juni 2019 tot en met woensdag
3 juli 2019 , Goirle
Kermis
Zaterdag 21 september tot en met dinsdag
24 september 2019, Riel
Oud & Nieuw
Dinsdag 31 december 2019, Goirle & Riel
Op deze dagen hoeven alle
horecagelegenheden binnen de gemeente
Goirle niet te voldoen aan de geluid- en
lichtvoorschriften zoals in het
Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

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.

