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PROEF 'ACTIE OP GELDZAKEN' 

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.
De Boschkamer ong. (kavel 7), Goirle: 
bouwen woning (ingekomen 12-2-2019)      
Kerkstraat 31, Riel: verbouwen en wijzigen 
gebruik voormalige leerlooierij naar woning 
(ingekomen 28-1-2019)
      

Pastoor de Beeckstraat 3, Goirle: 
uitbreiden en verbouwen woning 
(ingekomen 11-2-2019)      
Tilburgseweg 7, Goirle: uitbreiden woning 
(ingekomen 11-2-2019)      
Urnenveld 5, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 13-2-2019)
Van Haestrechtstraat 30, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 3-2-2019)       

Verleende omgevingsvergunning
Bakertand 5, Goirle: wijzigen gemeentelijk 
monument (verzonden 11-2-2019)

Boschring 44, Goirle: plaatsen overkapping 
met inpandige schuur (verzonden 11-2-2019)   
Doctor Keyzerlaan 21, Goirle: 
kappen Amerikaanse vogelkers 
(verzonden 7-2-2019)
Dorpstraat 59, Riel: kappen zes Servische 
sparren (verzonden 7-2-2019)       
Hoogstraat 42a, Goirle: wijzigen gebruik 
pand (verzonden 12-2-2019)     
Parallelweg 12, Goirle (was aangevraagd 
voor Parallelweg 19): bouwen garagebedrijf 
(verzonden 11-2-2019)        
Zonnedauw 18, Goirle: uitbreiden woning 
voorzijde (verzonden 11-2-2019)     

Geaccepteerde melding
Hiertegen kan geen bezwaar worden 
ingediend.
Fabriekstraat 39, Goirle: verwijderen 
asbesthoudende platen (verzonden 7-2-2019)

VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN

Drank en horecavergunning
Voor de inrichting gevestigd aan het 
Oranjeplein 1, Goirle (verzonden 13-2-2019)

Verklaring van geen bezwaar
Tijdens een hardloopwedstrijd op zondag 

10-3-2019 (verzonden 14-2-2019)

Evenementenvergunning
Festiviteiten tijdens Koningsdag op het Mo-
lenpark, Goirle (verzonden 15-2-2019)

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. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

VACATURE
We zijn op zoek naar 
nieuwe collega's: 

Strategisch 
organisatieadviseur
32 uur per week

Verkeerskundige
36 uur per week

Meer informatie op 
www.goirle.nl

HULP BIJ SCHULDEN

Met de proef Actie op Geldzaken bundelen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek 
en Oisterwijk samen met Leystromen de krachten om mensen met (beginnende) 
schulden actief te benaderen en zo grotere problemen te voorkomen.

  
KLASSENBEZOEK @GEMEENTEHUIS GOIRLE
Twee MAVO-4 klassen van het Mill Hill 
College in Goirle brengen deze maand 
een bezoek aan het gemeentehuis. De 
gemeente werkt hierbij samen met 
het bureau ProDemos, Huis voor 
democratie en rechtsstaat, en laat zo 
jongeren kennismaken met de lokale 
politiek. Zij wil hiermee actief 
burgerschap en politieke betrokken-
heid onder jongeren stimuleren.

Het programma biedt uitleg over hoe 
de gemeente werkt en een debat, dit 

keer  over de komst van een jongeren-
festival. De  "raadsleden" van deze 
fractie van De Groenen waren voor 
het voorstel, maar vonden, in verband 
met het milieu, niet dat dat op een 
grasveld zou moeten plaatsvinden. 

Bij elk klassenbezoek zijn ook twee 
raads- of burgerleden aanwezig. Zij 
vertellen waarom zij politiek actief zijn 
en hoe inwoners -en zeker ook 
jongeren- invloed op de lokale politiek 
kunnen hebben. 

STEMBUREAULEDEN GEZOCHT!
OPROEP

Op 20 maart en op 23 mei 2019 worden de verkiezingen voor Provinciale Staten, 
de waterschappen én het Europese Parlement gehouden.We zijn daarom op zoek 
naar enthousiaste mensen die willen helpen op één van de 14 stembureaus in de 
gemeente. 

HERINRICHTING TILBURGSEWEG
Sinds vrijdag 15 februari is de Sint Jans-
straat weer open voor verkeer. Deze 
week wordt gewerkt aan de Klooster-
straat. Deze is afgesloten vanaf de kant 
van de Tilburgseweg. De Kloosterstraat 
is dan bereikbaar via de Thomas van 
Diessenstraat. In verband met de veilig-
heid is er tijdelijk eenrichtingsverkeer 
ingesteld vanaf de Molenstraat in de 
richting van de Kalverstraat. De verwach-
ting is dat deze werkzaamheden vrijdag 

1 maart klaar zijn. 

De werkzaamheden zijn onderdeel van 
de totale herinrichting van de Tilburg-
seweg. In deze fase pakken we het ge-
deelte voor restaurant Blauw en Tang’s 
Garden aan. Het plein, terras, groen en 
de bestrating worden vernieuwd. Bij eet-
café Mozes leggen we een paar parkeer-
plaatsen aan voor kort parkeren, even-
wijdig aan de Tilburgseweg.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op 
de website van de gemeente Goirle:
www.goirle.nl/projecten/tilburgseweg. 
Ook kunt u de Facebookpagina van het 
project volgen: Goirle Herinrichting 
Tilburgseweg Centrum Fase 1.

WERKZAAMHEDEN

Het niet betalen van huur of zorgpremie
is vaak een eerste aanwijzing dat iemand
financiële problemen heeft. De komende
zes maanden benadert iedere gemeen-
te maandelijks vijf inwoners met een 
betaalachterstand van drie of vier 
maanden bij zorgverzekeraar CZ of VGZ. 
We benaderen inwoners die zelf nog 
geen hulp hebben gevraagd. Het doel is 
om inwoners in een zo vroeg mogelijk 
stadium onze hulp aan te bieden. Dan 
zijn de betalingsproblemen nog te 

overzien en is het aantal schuldeisers 
lager. Hiermee willen we voorkomen 
dat schulden zich opstapelen. Inwoners 
zijn niet verplicht om mee te werken 
met de aangeboden hulp. Wordt de 
hulp wel aanvaard, dan wordt samen 
met de inwoner in vier weken tijd een 
plan van aanpak opgesteld om de 
situatie te verbeteren. Actie op 
Geldzaken start eind februari en duurt 
een half jaar. Daarna bekijken we of we 
met deze werkwijze door willen gaan.

ONLINE BRIEVENBUS 
MIJNOVERHEID

BELASTINGEN

Hij komt er weer aan: het aanslagbiljet 
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 
één online brievenbus kunt krijgen? 
Via MijnOverheid. Activeer uw account 
met uw DigiD op de website 
https://mijn.overheid.nl. 

Wat zijn jouw taken als stembureaulid?
Als stembureaulid zorg je ervoor dat de 
kiezers hun stem kunnen uitbrengen. Je 
zorgt samen met de andere leden voor 
een juiste gang van zaken binnen het 
stembureau.  Bijvoorbeeld door de 
controle van stempassen, identiteit en 
het uitreiken van de stembiljetten aan 
de kiezers. 

Op elk stembureau zijn er twee 
ploegen. Een ploeg begint om 07.00 tot 
14.00 en de andere ploeg begint om 
13.45 tot 21.00. Elke ploeg bestaat uit 4 
leden, waarvan er één voorzitter of 
plaatsvervangend voorzitter is. Na 
21.00 uur, als het stembureau sluit, 
worden de stemmen geteld. Dat wordt 
gedaan door alle leden van het 
stembureau. 

Wat zijn de taken van een voorzitter?
Als voorzitter heb je de leiding in het 
stembureau. Naast de genoemde zaken 
voor stembureauleden, zorgt de 
voorzitter voor orde in het stembureau. 
Je helpt de stembureauleden en zorgt 

voor de organisatie van het tellen van 
de stemmen. Tot slot zorg je voor de 
administratieve afhandeling van de 
verkiezingen in jouw stembureau.

Wat krijg je er voor terug?
• Een kijkje in de keuken van de 

verkiezingen!
• Voor een dag werken op het stem-
 bureau ontvang je een vergoeding 

van € 120,- als stembureaulid,  
 € 145,- als plaatsvervangend voor-
 zitter en  € 160,- als voorzitter.
• Je krijgt informatie via (verplichte) 

e-learning, zodat je met voldoende 
kennis aan de slag kunt.

Interesse?
Heb je interesse om op 20 maart 
en/of op 23 mei jouw steentje bij te 
dragen aan de verkiezingen door te 
werken op een stembureau? Heb je 
vragen of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Marieke 
Spijkers of Marijke Versteeg: 013-
5310521/013-5310520 of stuur een 
mail naar verkiezingen@goirle.nl.

OPROEP

De prijs bestaat uit een bronzen 
beeldje van Ireen Wüst, een oorkonde 
en een geldbedrag van € 1.500,00. 

U kunt uw nominatie inclusief onder-
bouwing 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 gemeente 
Goirle wonen.

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. 

Kijk voor meer info op: www.goirle.nl



GEMEENTERAAD 

RAADSLEDEN OP WERKBEZOEK JEUGDZORG 
Het is de angst van elke ouder: de 
ontwikkeling van je baby of peuter 
blijft ernstig achter bij die van leeftijds-
genootjes. In zo’n situatie kan tijdige 
en passende hulp veel problemen 
voorkomen. Die boodschap kregen 
wethouders en raadsleden uit de regio 
Hart van Brabant mee op 13 februari in 
Waalwijk, tijdens een werkbezoek aan 
Kennisnetwerk SJS. Ouders en 
kinderen zijn gebaat bij samenwerking. 
Samenwerking mét hen en onderlinge 
samenwerking tussen medici, (specia-
listische) jeugdzorg en onderwijs. 

Pim van Dijken deelde zijn kennis en 
ervaring als kinderarts. Ook vier 
dappere, strijdvaardige moeders van 
kinderen die extra zorg nodig hebben 
deelden hun ervaringen. Zij vertelden 
welke problemen en knelpunten zij zelf 
hebben ervaren. Maar ook wat het 
voor henzelf en hun gezinnen betekent 
om een kind met autisme of een 
handicap groot te brengen.

RAADSVERGADERING

AGENDA
Dinsdag 26-02-2019, raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend 19.30 uur
• Beeldvormende  bijeenkomst duurzaamheid en ecologie Bakertand
• Motie SP PAG onderzoek ecologische woonwijk Bakertand

Oordeelsvormend, 21.15 uur
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Parapluplan gemeente 

Goirle

Besluitvormend, 21.45 uur
• Raadsvoorstel ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Dorpstraat 28A" 

(Riel)

Ook te volgen via raad.goirle.nl

PARTICIPATIERAAD 
ZOEKT  
VERSTERKING

OPROEP

Bent u sociaal betrokken en wilt u zich
inzetten voor de Goirlese en Rielse 
samenleving? De Participatieraad Goirle
zoekt een nieuw lid voor de werkgroep 
Jeugd, iemand die zich nauw betrokken
voelt bij de zorg voor de jeugd, maar die
ook mee wil denken op de andere 
terreinen van het sociaal domein. 

De participatieraad is sparring partner 
voor het college en de raad van de 
gemeente Goirle, en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies over het sociaal 
domein. Daarvoor zijn de contacten 
die de Participatieraad onderhoudt 
met belangengroepen en inwoners erg 
belangrijk. 

Geïnteresseerd? 
Meer informatie en het bijbehorende 
sollicitatieformulier vindt u op 
www.participatieraadgoirle.nl

Kijk voor meer info op
www.goirle.nl


