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MELD U AAN VOOR DE BUURTWHATSAPP  
IN GOIRLE EN RIEL!
Buurtbewoners kunnen via Buurt-
WhatsApp elkaar snel informeren en 
alarmeren wanneer er zich een 
verdachte situatie voordoet in de 
buurt. In Goirle en Riel zijn op dit 
moment 15 groepen actief met 
ongeveer 800 deelnemers. In deze 
groepen is nog genoeg ruimte voor 
meer deelnemers.  Doet u mee?  
Samen maken we Goirle en Riel 
nog veiliger! 

Ja, ik doe mee!
Meld u aan voor onze Buurt-
WhatsApp. Mail je 06-nummer en 
straat naar buurtwhatsapp@goirle.nl 
en onze beheerders zorgen dat u 
wordt toegevoegd aan de juiste 
groep. Voorwaarden zijn dat u 

inwoner bent van Goirle of Riel, 
boven de 18 jaar en in het bezit van 
een smartphone met WhatsApp.

Wilt u meehelpen om het berichten-
verkeer in de groepen beheersbaar 
te houden, meld u dan aan als 
beheerder. Dit kan ook via 
buurtwhatsapp@goirle.nl.

Facebook
Voor minder dringende zaken zijn 
er twee Facebookpagina's opgericht: 
'Buurtpreventie Goirle' en 
'Buurtpreventie Riel'. 
 
Let op:  De WhatsApp-groep is geen 
vervanger van 112! Bij een verdachte 
situatie of spoed belt u altijd 112. 

AFVAL

NAAR 60 KILO RESTAFVAL IN 2021
We gaan allemaal afvallen in 2019, volgens Bert Schellekens, de wethouder 
voor duurzaamheid en milieu. "En dan heb ik het niet over de extra kilo's die 
er bij sommigen van ons in de winter bijkomen. Maar over ons restafval: we 
willen naar maximaal 60 kilo restafval per inwoner in 2021. Willen én 
moeten: voor onszelf, onze kinderen, onze natuur, onze aarde." 

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.
Beeksedijk 28, Goirle: bouwen woning en 
aanleggen uitweg (ingekomen 17-1-2019)
Boschring 44, Goirle: plaatsen overkapping 
met inpandige schuur 

(ingekomen 18-1-2019)      
Tilburgseweg 184a, Goirle: kappen 
lindenboom (ingekomen 18-1-2019)      
Vonderstraat 20, Riel: plaatsen dakkapel 
(ingekomen 16-1-2019)      

Verleende omgevingsvergunning
Bakertand 5, Goirle: verbouwen loods 
(verzonden 21-1-2019)         
Bergstraat 109, Goirle: plaatsen garage/
berging (verzonden 21-1-2019)                                    
Veertels 5, Riel: tijdelijk herbestemmen en 

aanpassen van kantoor naar woonfunctie met 
instandhoudingstermijn van 5 jaar (verzonden 
16-1-2019)
Weefraam 1, Goirle: wijzigen gebruik pand 
(verzonden 21-1-2019)     

VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

Beleidsregels jeugdhulp  
gemeente Goirle 2019
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 22 januari 2019 deze 
beleidsregels vastgesteld en de vorige versie 
uit 2017 ingetrokken. De beleidsregels 
bevatten regels over de uitvoering van de 
Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 
2017 en latere versies. De beleidsregels 
worden bekendgemaakt in het 

Gemeenteblad van 31 januari 2019 en 
treden 1 februari 2019 in werking. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met Peggy Emmerink via 013-5310517.

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. 

Samen afval scheiden 
Restafval is alles wat niet recyclebaar 
is. Dit restafval wordt verbrand. 
Ander afval, zoals PMD (plastic, blik, 
drankkartons), glas, GFT (groente-, 
fruit- en tuinafval ) en papier wordt 
gerecycled. Per persoon produceren 
we nu zo'n 150 kilo restafval. Hoe 
gaan we afvallen naar 60 kilo per 
inwoner? Kán dat wel?

Kan dat wel ?
Ja, dat kan, dat blijkt ook bij andere 
gemeenten en uit onze eigen 
ervaringen in de pilots. Door beter te 
scheiden. Want nu gebruiken we de 
restcontainer vaak voor recyclebaar 
afval: zo'n 80 tot 90 procent hoort er 
niet in thuis. Een groot deel daarvan 
is GFT. Dat moet anders, stelt Bert 
Schellekens: "Ten eerste helpt goede 
voorlichting. Via de afvalapp 'MijnAf-
valwijzer' bijvoorbeeld weet je zó 
welk afval waarin moet. En we 
starten we een gezamenlijke campag-
ne in de regio: GFT, wat doe jij ermee?"

Campagne: GFT, wat doe jij ermee?
De campagne geeft ons tips hoe we 
GFT kunnen scheiden en zo restafval 
kunnen voorkomen. 

Bert Schellekens: "Koffiefilters, 
aardappelschillen, kattenbakkorrels 
met milieukeurmerk: 't kan allemaal 
bij het GFT. Prima grondstoffen voor 
biogas en compost."

Restafval naar 1x per 4 weken
Vanaf 1 oktober 2019 legen we maar 
1 keer per 4 weken de restafvalcon-
tainer. Dus waarom niet nu al 
beginnen met beter scheiden! De 
overige containers - een nieuwe 
duobak voor papier /PMD en een 
GFT-container legen we 1x per 2 
weken. 

Download de afvalapp: 
MijnAfvalwijzer. 
Actuele informatie over ophaal-
dagen, meldingen, en afvalABC 
bij twijfel over 'wat in welke bak'. 
De informatie is ook beschikbaar 
via www.mijnafvalwijzer.nl . 

ONDERHOUD 'T VEN-NOORD 

INFORMATIEAVOND GOED BEZOCHT 
Woensdagavond 23 januari vond een 
drukbezochte informatieavond plaats 
voor de bewoners van de wijk ’t 
Ven-Noord. Zij kregen informatie 
over het groot onderhoud waarbij we 
gaan werken aan de wegen, het 

groen, de riolering en de openbare 
verlichting. De verwachting is dat de 
werkzaamheden eind 2019 starten. 

Meer informatie over het project is te 
vinden op: www.goirle.nl/tvennoord. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle.

WINTER 

GLADHEIDSBESTRIJDING 
Winters weer levert niet alleen 
mooie taferelen op. Het kan ook 
voor vervelende gladheid zorgen. 
Tijdens winterse omstandigheden 
gaat de gemeente daarom de strijd 
tegen gladheid aan, zodat u zo 
veilig mogelijk de weg op kunt. 

Medewerkers van de firma 
Paulissen gaan voor u op pad, langs 
de belangrijkste wegen, fiets- en 
busroutes. Ondanks onze inspan-

ningen is gladheid helaas niet 
helemaal te  voorkomen. Blijf 
daarom ook zelf altijd alert tijdens 
winters weer: let op actuele 
berichtgeving en pas uw wegge-
drag en/of route aan. 

Kijk voor meer informatie over de 
bestrijding van gladheid, actuele 
strooiroutes én wat u zelf kunt 
doen tegen gladheid op
www.goirle.nl/gladheid. 

BEZORGKLACHTEN

Bezorgklachten Goirles Belang 
graag via formulier doorgeven 
op verspreidingsklachten.nl, 

klikken op Uitgeverij 
Em. de Jong bv.

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. 

VACATURE
We zijn op zoek naar een 
nieuwe collega: 

Afdelingshoofd
Realisatie en 
Beheer
36  per week

Meer informatie op 
www.goirle.nl.

VACATURE

We zijn op zoek naar een 
nieuwe collega: 

Informatiemanager
36  per week

Meer informatie op 
www.goirle.nl.

Kijk voor meer info op:
www.goirle.nl

OPROEP 

NOMINATIES IREEN WÜST-TROFEE



BELASTINGEN

WOZ EN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN IN 
UW EIGEN ONLINE BRIEVENBUS 
Hij komt er weer aan: het aanslagbil-
jet gemeentelijke belastingen. Op 26 
februari ligt de papieren versie in de 
brievenbus. Maar wist u dat u al uw 
post van de overheid ook in 1 online 
brievenbus kunt krijgen? En tegelij-
kertijd uw lopende zaken op een rij 
ziet? Hoe? Via MijnOverheid. 

De gemeente Goirle heeft zich 
aangesloten bij MijnOverheid. Dat 
betekent dat u niet alleen onze post in 
de Berichtenbox krijgt, maar ook post 
van bijvoorbeeld de Belastingdienst, 
het RDW, UWV, SVB en het Kadaster. 
U geeft zelf aan van welke organisatie 
u online post wil krijgen. Zodra er post 
is, krijgt u automatisch een mailtje. En 
heeft u bijvoorbeeld een aanvraag om 
een vergunning lopen? Ook deze volgt 
u via MijnOverheid. 

Aanmelden
Om gebruik te maken van MijnOver-
heid moet u uw account activeren. 
Dat doet u met DigiD. Op de website 
https://mijn.overheid.nl staat hoe dit 

werkt. Ook vindt u er een handige 
instructievideo. Nadat uw account 
actief is, logt u voortaan in met uw 
DigiD. 

App Berichtenbox
Wilt u post van de overheid meteen 
op de smartphone of tablet lezen? 
Via de App Store of Google Play 
downloadt u de Berichtenbox App. 
U logt één keer in met de DigiD en 
daarna voortaan met een zelf-
bedachte pincode. Zodra u post 
heeft, krijgt u een melding. 

Geen papieren post meer
Nadat u uw account op 
MijnOverheid hebt geactiveerd, 
krijgt u nog één keer het aanslag-
biljet gemeentelijke belastingen per 
post thuisgestuurd. Vanaf 2020 krijgt 
u dan uw post alleen nog in de 
Berichtenbox van MijnOverheid. 

Meer weten over Mijn Overheid of 
je account activeren? Kijk op de 
website https://mijn.overheid.nl.

Beter leren omgaan met uw geld? 
Meer grip op uw portemonnee? U
 bent echt niet de enige die een steun-
tje 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 13 februari
Op woensdag 13 februari start er een 
ochtendcursus van 6 bijeenkomsten. 
Locatie: MFA Het Spoor (Schaep-

manstraat 36) in Tilburg. Na aanmel-
ding 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! 

GEMEENTERAAD

BEELDVORMENDE 
RAADS- 
VERGADERING 
INCLUSIE-AGENDA 
Dat iedereen mee moet kunnen 
doen aan onze samenleving vindt de 
gemeente heel belangrijk. Daarom is 
met behulp van KBO Goirle, Senio-
renbelangen Riel, Platform Gehandi-
capten Goirle Riel en de Participatie-
raad Goirle al eerder een "Inclusie 
Agenda" opgesteld. Hierin ligt een 
focus op dingen die beter kunnen als 
het gaat om o.a. WMO, jeugd en 
arbeid. Gelukkig zijn er al veel zaken 
opgepakt, maar er zijn ook nog veel 
verbeterpunten. 

Op dinsdag 5 februari vertellen 13 
organisaties en instellingen uit de 
gemeente Goirle hun speerpunten 
op het gebied van inclusie aan de 
raadsleden. U bent hierbij ook van 
harte welkom. Deze beeldvormende 
raadsvergadering vindt plaats in de 
raadszaal en begint om 19.30 uur.

ECONOMIE 

ONDERNEMERSHULP  
VIA  ‘155-HELP-EEN-BEDRIJF' 
De gemeente Goirle en het Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf 
(IMK) hebben vanaf begin 2017 een 
noodloket voor lokale ondernemers 
geopend. Met het initiatief ‘155-Help 
-een-bedrijf’ kunnen ondernemers in 
het werkgebied van de gemeente 
Goirle die het moeilijk hebben 
kosteloos terecht bij het IMK voor 
bedrijfsadvies en ondersteuning. 
Wanneer de ondernemer belt met 
088 999 0 155 of zich via de website 
aanmeldt, kunnen zij zich laten 
adviseren door een professionele 
ondernemersadviseur van het IMK 
over hoe hun situatie zou kunnen 
worden verbeterd. Dit kan op het 
gebied van financiën zijn, maar ook 
op het gebied van commercie en/of 
bedrijfsvoering. De ondernemer kan 
via de website: 

https://www.155.nl/#checklist een 
checklist zien om te kijken of 155 op 
hem of haar van toepassing is. Ook is 
er de mogelijkheid om op de website 
een online scan te doen om te kijken 
of de ondernemer naar verwachting 
tot de doelgroep behoort om voor 
een sociale ondernemersregeling in 
aanmerking te komen (bijvoorbeeld 
de Bbz-regeling of de IOAZ-regeling). 

Ondernemers uit de gemeente 
Goirle, waarvan de continuïteit van 
hun onderneming in het geding is of 
andere vragen hebben op het gebied 
van hun bedrijfsvoering, kunnen 
voor meer informatie tijdens 
kantooruren direct contact opnemen 
met het telefoonnummer: 088  999 0 
155, of 24 uur per dag via internet: 
http://www.155.nl/155-noodloket/

Iets melden
Zwerfvuil? 

Verstopte riolering? 
Losse tegels? Illegale storting?  

Een gevaarlijke tak
in een boom?

Kapotte speeltoestellen?

Meld het ons via 

www.goirle.nl

FINANCIËN

GRATIS CURSUS  
'UITKOMEN MET INKOMEN' 


