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VERBINDEN EN BESCHERMEN 
IN BOSCHKENS-WEST
Wethouder Bert Schellekens legde 
donderdag één van de eerste stenen 
bij de bouw van de muur en voetgan-
gersbrug in Boschkens-West. Met de 
brug kunnen inwoners eindelijk een 
prachtig rondje hardlopen rond de 
Surfplas en de wijk Boschkens-West, 
of gewoon een mooie wandeling 
maken. De ecologische zone waar de 
brug overheen komt is niet toeganke-
lijk, maar van bovenaf kan je er toch 
van genieten. De muur fungeert als 
geluidswering en sluitstuk. Boschkens 
is weer een stukje meer af!

OPROEP

NOMINATIES IREEN WÜST-TROFEE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
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.
Brabantlaan 2, Riel: plaatsen erfafscheiding 
met poort (ingekomen 14-1-2019)      
Doctor Keyzerlaan 21, Goirle: kappen 
Amerikaanse vogelkers (ingekomen 
11-1-2019)      
Kerkstraat 49-51, Goirle: slopen voormalig 
fabrieksterrein Van Besouw (ingekomen 
10-1-2019)      
Nobelstraat 2-02, Goirle: wijzigen gebruik 
bedrijfspand (ingekomen 9-1-2019)
Zandschelstraat 1, Goirle: uitbreiden 
bestaande hal (ingekomen 9-1-2019)       
    
Verleende omgevingsvergunning
Nieuwe Rielseweg 32, Goirle: plaatsen 
opbouw op aanbouw (verzonden 14-1-2019)

Geaccepteerde melding
Klein Kraaivenstraat 14, Goirle: verwijderen 
asbesthoudende standleiding (verzonden 
16-1-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan  
"Eerste Schoor 7"
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 
24 januari 2019 het ontwerpbestemmings-
plan "Eerste Schoor 7" (NL.IMRO.0785.
BP2017006Eerstesch-OW01)  gedurende 
zes weken (tot en met 7 maart 2019) 
voor een ieder ter inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van de 
huidige woonbestemming naar een 
bedrijvenbestemming ten behoeve van een 
hoveniersbedrijf. Het perceel is kadastraal  
bekend als: gemeente Goirle, sectie C, 
nummer 864. 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 redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerpbestemmings-
plan liggen gedurende bovengenoemde 
termijn ter inzage, op werkdagen

van 9.00 tot 12.30, uur in de hal van het 
gemeentehuis, Oranjeplein 1 te 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 ontwerp-
bestemmingsplan 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 te Goirle), of

*  mondeling, na afspraak met de 
behandelend ambtenaar Theo Li 
(telefoon 013-531 06 57).

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning en 
collecte vergunning
Voor diverse festiviteiten rondom carnaval 
in Goirle van 2 t/m 5 maart 2019 en een 
collecte van 11 t/m 20-2-2019 (verzonden 
15-1-2019)

Evenementenvergunningen
Voor het houden van een kinderoptocht op 
vrijdag 1-3-2018 in de omgeving (verzonden 
15-1-2019)
Voor het houden van diverse festiviteiten 
rondom carnaval in Riel op 2-3-2019 
(verzonden 16-1-2019)
Voor het plaatsen van tenten en het
houden van het Fruttersfist tijdens carnaval 
(1 t/m 5-3-2019) bij Jeugd centrum 
Mainframe, Sint Janstraat 1-01, Goirle 
(verzonden 16-1-2019)
Voor het plaatsen van een feesttent achter 
de horeca-inrichting gevestigd aan de 
Kerkstraat 14-16, Riel van 23-2-2019 t/m 
5-3-2019 (verzonden 17-1-2019)

Ontheffing plaatsen voorwerp op 
of aan de openbare weg
Voor het plaatsen van een garderobetent 
t.h.v. de horeca-inrichting aan de 
Dorpsstraat 1, Goirle van 1 t/m 5-3-2019 
(verzonden 17-1-2019)

Wet op de kansspelen
Voor de aanwezigheid van twee 
kanspelautomaten in de horeca-inrichting 
gevestigd aan de Dorpsstraat 1, Goirle voor 
het jaar 2019 (verzonden 17-1-2019)

WET MILIEUBEHEER

Artikel 8.40 melding 
Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer
De Hovel 16, Goirle: voor het starten van 
Jumbo Goirle
Zandeind 41a, Riel: t.b.v. het wijzigen van 
Hondentrim- en wassalon Riel
Tilburgseweg 81, Goirle: voor het 
veranderen van Keurslager van Hest
Nobelstraat 17, Goirle: voor het veranderen 
van Timmerfabriek Frank van Roij BV
Edisonstraat 4c, Goirle: t.b.v. het 
veranderen van Ergoform
Nobelstraat 22, Goirle: t.b.v. het veranderen 
van Soetens Int. Transporten BV
Veertels 11, Riel: t.b.v. het veranderen van BBM
Vijfhuizenbaan 1c, Riel: t.b.v. het 
veranderen van Human Factor Solutions BV
Tilburgseweg 101, Goirle: t.b.v. het 
veranderen van Eetsalon Tra
Turnhoutsebaan 26a, Goirle: t.b.v. het 
veranderen van Gerritsen Group

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. 

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 
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 gemeen-
te Goirle wonen. 

Gemeente Tilburg heeft het plan om 
in 2020 een fietstunnel aan te leggen 
onder de Ringbaan-Zuid bij de 
Stappegoorweg. Het doel hiervan is 
het verder verbeteren van de 
bereikbaarheid van Stappegoor voor 
langzaam verkeer (fietsers) en het 
verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Om deze tunnel aan te kunnen 
leggen is de gemeente Tilburg nu al 
bezig met de voorbereidingen. 

Er worden proefsleuven gegraven om 
te weten welke kabels en leidingen in 
de grond zitten.  
Het graven van de proefsleuven start 
eind januari in drie weekeinden.  
Tijdens deze drie weekeinden is 
Stappegoor minder goed bereikbaar 
per auto en fiets. 

Het gaat om de volgende data:
• Van 25-1-2019 7.00 uur t/m 

27-1-2019. Op de Ringbaan-Zuid is 
komende vanaf het Willem II 
Stadion één van de twee rechtsaf-
fers afgezet. Er wordt gewerkt bij 
de vijver voor het zwembad.

• Van 4-2-2019 8.00 uur t/m 
8-2-2019. Geen afzetting van de 
toegangswegen van en naar 
Stappegoor.  Graafwerkzaamhe-
den vinden plaats bij verzorgings-
huis Koningsvoorde.

• Van 8-2-2019 8:00 tot 10-2-2019. 
Vanuit Stappegoor kun je niet de 
Ringbaan-Zuid op (wel het gebied 
in). Er worden proefsleuven 
gegraven bij het Holla-pand  
(Apenrots).

RAADSVERGADERING

AGENDA
Dinsdag 29 januari 2019, 
raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend 19.30 uur
Bijeenkomst over 'Dienstbaar en 
Duurzaam', de uitvoeringsagenda van 
het Bestuursakkoord en de werkwijze 
die daaruit voortvloeit' op: dinsdag 
29 januari 2019 van 19.30 tot 20.30 
uur in de raadzaal van het gemeente-
huis van Goirle. 
Centraal staat hoe we duurzaam en 
dienstbaar kunnen vertalen in 
concrete stappen. 

Ook te volgen via raad.goirle.nl

KUNST EN CULTUUR

EXPOSITIE 'FOCUS OP FOTOGROEP GOIRLE'
Sinds vrijdagavond 11 januari is de 
tentoonstelling 'Focus op Fotogroep 
Goirle' te bezoeken in de hal van het 
gemeentehuis. Belangstellenden zijn 
tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis meer dan welkom 
om de uiteenlopende werken van 
de verschillende Goirlese fotografen 
te komen bekijken. De expositie is 
nog tot en met woensdag 13 februari 
2019 te bekijken.

Voor een indruk van de verschillende 
werken van Fotogroep Goirle 
kunt u terecht op de website
www.fotogroepgoirle.nl. (Foto gemaakt door John Veeke)

OPROEP

VOORBEREIDINGEN  
FIETSTUNNEL STAPPEGOOR

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle.


