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TUSSEN DE 18 EN 25 JAAR EN OP ZOEK NAAR 
WOONRUIMTE? LAAT JE HOREN! 
Woon je in Goirle of Riel bij je ouders of op kamers en wil je graag zelfstandig 
gaan wonen? Dan zijn we op zoek naar jou. We zijn bezig met de voorbereidin-
gen van de Woonvisie en horen graag meer van starters. Wat zijn jullie wensen 
en ideeën? Op deze manier kan de gemeente daar beter rekening mee houden. 
Dus: grijp je kans om je zegje te doen, en kom langs. Geen tijd? Vul dan in ieder 
geval de enquête in via www.goirle.nl/vragenlijst. 

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.
Dorenweg 8, Goirle: plaatsen erfafscheiding 
(ingekomen 23-1-2019)
Hoogstraat 42a, Goirle: wijzigen gebruik 
pand (ingekomen 16-1-2019)      
Tijvoortsebaan 2-01, Goirle: bouwen 
fietsenstalling (ingekomen 22-1-2019)      
Tilburgseweg 144d, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 26-1-2019)
Zonnedauw 18, Goirle: uitbreiden woning 
voorzijde (ingekomen 22-1-2019)      

 Verleende omgevingsvergunning
Dorpsstraat, Lindenlaan en De Mark, Goirle: 
kappen zomereik, ruwe berk, beuk en twee 
zuilbeuken (verzonden 28-1-2019)
Hoogstraat 126, Goirle: plaatsen dakkapel 
(verzonden 28-1-2019)                                         
Vonderstraat 20, Riel: plaatsen dakkapel 
(verzonden 28-1-2019)        

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college heeft de volgende omgevings- 
vergunning geweigerd. 
Wit Hollandven 64, Goirle: kappen es 
(verzonden 23-1-2019)                      
         
Geaccepteerde melding
Hiertegen kan geen bezwaar worden inge-
diend.

Dorpstraat 1, Riel: verwijderen asbesthou-
dende golfplaten (verzonden 23-1-2019)
Looienhoek 2, Riel: verwijderen asbesthou-
dende materialen (verzonden 24-1-2019)

VERKEERSBESLUITEN

Het instellen van eenrichtingsverkeer voor 
het gemotoriseerd verkeer ter hoogte van 
Boschring huisnummers 62 t/m 72 en 
Boschring huisnummers 95 t/m 105. 

VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunningen
Dweiltocht in Goirle en Riel op 5-3-2019 
(verzonden 28-1-2019)
Festiviteiten Koningsdag Frankische Driehoek 

in Goirle op 27-4-2019 (verzonden 30-1-2019)
Verklaring van geen bezwaar
Oriëntatierit met oldtimers en youngtimers 
op 16-2-2019 (verzonden 30 1-2019) 
Besluit maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp gemeente Goirle 2019

BESLUITEN/VERORDENINGEN

Het 'Besluit maatschappelijke onder-
steuning en jeugdhulp gemeente Goirle 
2019' is vastgesteld. Het besluit bevat 
bedragen en uitvoerings-richtlijnen voor 
maatwerkvoorzieningen op grond van de 
Wmo en individuele voorzieningen op grond 
van de Jeugdwet en vervangt het 'Besluit 
maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp gemeente Goirle 2018'. Het 

besluit is elektronisch bekendgemaakt in 
het Gemeenteblad van 6-2-2019 en heeft 
terugwerkende kracht tot 1-1-2019. U kunt 
dit besluit vinden op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl of via 
www.goirle.nl. Meer informatie bij 't Loket 
in de Thomas van Diessenstraat of bij de 
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, 
cluster Sociale Zaken in het gemeentehuis.

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. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle.

VACATURE

We zijn op zoek naar een 
nieuwe collega: 

Senior medewerker 
financieel beheer
36  per week

Meer informatie op 
www.goirle.nl.

ONDERZOEK

Langskomen op 11 of 18 februari
Je kunt je informatie persoonlijk aan 
ons kwijt op 11 of 18 februari. Je kunt 
gewoon langskomen, aanmelden is niet 
nodig.
• 11 februari tussen 19.00 - 20.00 uur, 

kantine van GSBW, Wim Rötherlaan 
8, Goirle 

• 18 februari 2019 tussen 19.00 - 20.00 
uur, kantine VV Riel, Oude Tilburg-
sebaan 3c, Riel

Meer ruimte voor starters
Even voor de duidelijkheid: we bieden 
geen woningen aan, daarvoor ga je 
naar 'n makelaar of de woonstichting. 
Maar we nemen jouw ideeën wel mee 
in onze plannen voor jongeren & 
wonen, zoals die in de Woonvisie 
terecht komen. En we vragen je reactie 

op wat we nu al (denken te) weten. 
Samen zorgen we zo voor betere 
plannen voor starters, voor jou dus! 

Vragen? 
Neem gerust contact op met 
Hans van den Moosdijk, adviseur 
Wonen bij gemeente Goirle, via 
hans.van.den.moosdijk@goirle.nl. 

  
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
GOIRLENAAR PETER CENTEN

Donderdag 31 januari 2019 is Goirlenaar Peter Centen tijdens zijn afscheids- 
receptie bij Grass Valley Nederland BV benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw.

Goirlenaar Peter Centen (66), kreeg de 
onderscheiding uit handen van 
burgemeester Depla van de gemeente 
Breda, waar het bedrijf gevestigd is. 
De heer Centen heeft zich tijdens zijn 
gehele loopbaan bij Grass Valley, 
voorheen Philips, gericht op het 
verbeteren van alles wat we op 
televisie zien, door ruis te verminde-
ren en pixels te verbeteren. De heer 
Centen is dé technische motor achter 
de ontwikkeling van de broadcast 
camera's die afkomstig zijn uit 
Nederland. 

De heer Centen deed onderzoek naar 
beeldopnemers met enkele tientallen 

patenten met internationale erken-
ning tot gevolg. Hij ontwikkelde zich 
tot wereld-expert op het gebied van 
ruis in sensoren en camera's. Hij is 
hierin erkend op het hoogste niveau 
én gepromoveerd. In 2003 won de 
heer Centen de Emmy Award en in 
2016 won hij de David Sarnoff Medal 
Award. 

De heer Centen liep voorop in alle 
aspecten van ontwikkeling en zorgde 
ervoor dat zijn kennis gedeeld werd. 
Dit deed hij onder andere door andere 
mensen kansen te bieden om mee te 
ontwikkelen en door wereldwijd 
lezingen te geven. 

TROTS OP ONS GROEN
OPROEP

Goirle is trots op haar groene uitstra-
ling. Dus daar gaan we zorgvuldig mee 
om.  Voor de vernieuwing van ons 
groenbeleid vragen we inwoners en 
professionals om mee te denken. 
De eerste sessie was eind januari. 
Wethouder Bert Schellekens verwel-
komde hoveniers die actief zijn in onze 
gemeente. Eén van hun tips: kies vooral 
nieuwe soorten bomen en struiken, die 
beter bestand zijn tegen hitte en 

droogte en ongevoelig voor ziekten en 
plagen. Die nemen we mee! 

Uw ideeën  over groenbeleid
Openbaar groen in uw buurt, kapbe-
leid, groene buurtinitiatieven… 
Wilt u meedenken over een nieuw 
groenbeleid in onze gemeente? 
Laat het ons weten. U kunt zich 
opgeven via marieke.alberts@goirle.nl. 

Als u een houtkachel of open haard 
stookt, check dan de kleur van de 
rook uit uw schoorsteen. Hoe minder 
u ziet, hoe beter. Want als de rook 
een kleurtje heeft - wit, grijs, zwart, 
blauw- betekent dat dat de verbran-
ding slecht is. Laat regelmatig uw 
schoorsteen en kachel nakijken, en 
stook slim: gebruik alleen droog, 
onbehandeld hout en stook niet bij 
windstil of mistig weer. Zo blijft het 
voor iedereen leuk. 
Meer informatie vindt u op de 
www.rijksoverheid.nl. Gebruik de 
zoekterm 'overlast houtrook'.

HOUTROOKOVERLAST

WITTE ROOK?

Iets melden
Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting?  

Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen?

Meld het ons via  www.goirle.nl



GEMEENTERAAD 

AGENDA
Dinsdag 12 februari 2019, raadzaal gemeentehuis
Beeldvormend, 19.30 uur
Bijeenkomst over ' Sociaal Domein'. De regiegroep heeft op advies van het 
college besloten de aangekondigde bijeenkomst over het onderwerp 
Jeugdzorg door te schuiven naar 12 februari. Deze bijeenkomst wordt 
verbreed naar beeldvorming over de ontwikkelingen en onderwerpen die 
in 2019 op de agenda staan van het gehele sociale domein.
De nadruk ligt op de 3 onderdelen: jeugd, participatiewet en Wmo. Tijdens 
de presentatie zullen verschillende beleidsmedewerkers u informeren over 
deze thema's. Daarnaast vertellen zij u graag meer over een andere manier 
van werken, waarbij buiten de kaders denken en beter samenwerken 
centraal staan.

Besluitvormend, 20.45 uur
• Vaststelling agenda
• Vaststelling besluitenlijst vergadering van 15 januari 2019
• Lijsten ingekomen stukken vergaderingen 29 januari 2019 en 12 februari 

2019
• Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Dorpstraat 59" 

(Riel)
• Inlichtingen vanuit het college
• Vragen aan het college
Ook te volgen via raad.goirle.nl

Evaluatie
Overigens heeft de gemeenteraad onlangs het BOB-vergadersysteem, waar 
hij sinds april vorig jaar mee werkt, onder de loep genomen. Een meerder-
heid van der raad wil er mee verder.
Bij iedere raadsvergadering is er een beeldvormend, oordeelsvormend en 
besluitvormend gedeelte. Zo beoogt de raad efficiënter te werken. De 
bevindingen  worden nu door de griffie  uitgewerkt in concrete acties, waar 
de raad later een besluit over gaat nemen. In ieder geval wil de raad er 
werk van maken om inwoners nog beter te informeren over wat er in de 
raad speelt en hen hier ook (nog) meer bij te betrekken.

BRP

REGISTRATIE LEVENLOOS GEBOREN KINDEREN NU MOGELIJK
Ouders die dat wensen, kunnen 
vanaf 4 februari 2019 hun levenloos 
geboren kind laten registeren in de 
Basisregistratie Personen (Wet BRP). 
De registratie is ook mogelijk voor 
kinderen die zijn overleden vóór 1 
januari 1995 vóórdat de aangifte van 
hun geboorte bij de burgerlijke stand 
kon plaatsvinden. De burgerlijke 

stand van de gemeente Goirle 
overlegt  met u op welke manier u 
uw verzoek tot registratie wil laten 
plaatsvinden.

Wetswijziging 
Deze wetswijziging van de Wet BRP is 
het resultaat van een petitie van 
ouders. Zij gaven aan dat het een 

groot gemis is en feitelijk onjuist dat 
hun levenloos geboren of kort na de 
geboorte overleden kind niet in de 
Basisregistratie Personen voorkomt.

Meer informatie 
Voor meer informatie gaat u naar 
de website van de rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.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 13 februari
Op woensdag 13 februari start er een 
ochtendcursus van 6 bijeenkomsten. 
Locatie: MFA Het Spoor 
(Schaepmanstraat 36) in Tilburg. 
Na aanmelding ontvangt u meer infor-
matie. De gemeente Tilburg organi-
seert de cursus, ook voor onze inwo-
ners. 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! 

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 schrifte-
lijk 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. 

OPROEP 

NOMINATIES IREEN WÜST-TROFEE


