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27 februari 2019
HOGE WAL PER 1 MAART AFGESLOTEN
Vanaf 1 maart is de Hoge Wal tussen
de Walhoeve en de Lage Wal tijdens
de ochtend- en avondspits afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. De Hoge
Wal wordt geregeld door automobilisten als sluiproute gebruikt. Deze weg
is hier niet voor bedoeld en niet op

ingericht, waardoor er gevaarlijke
verkeerssituaties kunnen ontstaan.
De afsluiting ter hoogte van de
Walhoeve bestaat uit een paal in het
wegdek en betonblokken in de berm.
De Lage Wal blijft bereikbaar via de
Bacseweg.

BELASTINGEN

AANSLAGBILJET IN DE BRIEVENBUS
De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen zijn bezorgd in Goirle en Riel.
Hieronder leest u wat u moet doen als u vragen heeft of bezwaar wilt maken.
Onderbouwing woz-waarde
Wilt u meer weten over de onderbouwing van de waarde van uw pand, dan
kunt u deze inzien via www.goirle.nl/
belastingen. U logt in met DigiD;
bedrijven doen dat met eHerkenning.
Aanslag bewaren
Uw aanslag gemeentelijke belastingen
is ook uw woz-beschikking met
woz-waarde. Deze informatie heeft u
nodig voor uw belastingaangifte over
2019. Bewaar uw aanslag goed.
Bezwaar maken?
De gemeente Goirle doet haar best om
de woz-waarde zo nauwkeurig mogelijk
te bepalen. Als u vindt dat we een fout
gemaakt hebben of als u het oneens
bent met de hoogte van de woz-waarde van uw object, dan kunt u dit
eenvoudig via een bezwaarschrift aan
ons kenbaar maken. Doet u dit binnen
zes weken na dagtekening 26 februari
2019. U hoeft hier niet speciaal een
taxatierapport voor te laten opmaken;
ook tussenkomst van een taxatiebureau of makelaar is niet nodig.

Locatie afsluiting Hoge Wal.

VERKIEZINGEN

OP WIE STEMT U?
Ze kunnen u niet ontgaan zijn. De
aanplakborden voor de verkiezingen.
In verkiezingstijd voeren deelnemende
politieke partijen campagne. Daarom
zijn de aanplakborden geplaatst om
verkiezingsposter op te hangen. In de
gemeente staan in totaal 13 van dit
soort borden.

waterschappen. Inwoners van 18 jaar
en ouder mogen dan naar de stembus.
Voor de Provinciale Staten geldt dat u
op 4 februari 2019 de Nederlandse
nationaliteit moet hebben, voor
het waterschap dat u op die datum
rechtmatig in de gemeente Goirle
verblijft. U komt toch ook?

Verkiezingen
Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen
voor Provinciale Staten en voor

Meer informatie over de verkiezingen
vindt u op www.goirle.nl.

WONEN

Kwijtschelding
Als u een inkomen op bijstandsniveau
heeft, komt u mogelijk in aanmerking
voor kwijtschelding van rioolheffing
(gebruikersdeel), de afvalstoffenheffing
en hondenbelasting (alleen de eerste
hond). Het aanvraagformulier is op
www.goirle.nl te vinden. Heeft u in
2018 kwijtschelding gehad, dan toetsen
wij automatisch of u hier dit jaar ook
recht op heeft. U wordt hierover per
brief geïnformeerd.

Meer informatie?
Heeft u na het lezen van de meegestuurde toelichting nog vragen,
dan kunt u ons als volgt bereiken:
T (013) 5310 586 (ma-vr 9.00 - 17.00
uur), belastingen@goirle.nl.
Meer informatie is ook te vinden via
www.goirle.nl/belastingen.

Stijging afvalstoffenheffing

Opvallend in de gemeentelijke
belastingen dit jaar is de stijging van
de gemeentelijke afvalstoffenheffing.
Die wordt meestal alleen aangepast
aan de inflatie, met een paar
procenten.
Dit jaar is de stijging 20%, ongeveer
19 euro extra voor eenpersoonshuishoudens en 35 euro voor meerpersoonshuishoudens. Die stijging
wordt veroorzaakt door de hogere
kosten van afvalverwerking. Daarnaast
zijn in de vorige jaren die kosten te laag
ingeschat. Dat maakt het verschil nu
extra groot. Daarom heeft de gemeente besloten om dit jaar een deel van
die kosten uit de 'reservepot' te
betalen. Maar in de toekomst
hanteert de gemeente wel weer
gewoon kostendekkende tarieven.
Nog beter scheiden
Die afvalverwerkingskosten zijn
behoorlijk gestegen, daar kunnen we
als gemeente niet veel aan doen.
Maar wat we wél kunnen doen, aldus
wethouder Schellekens: "Minder afval
aanbieden en nog beter scheiden. Dat
zijn dan ook speerpunten van onze
nieuwe manier van afval ophalen waar
we dit jaar mee beginnen."

Kijk voor meer info op: www.goirle.nl

WOONWENSEN
JONGEREN
Jongeren die nu nog thuis of op kamers
wonen, willen graag in onze gemeente
blijven wonen. Dat blijkt uit de enquête
die de gemeente onlangs heeft
gehouden. De informatie gebruikt de
gemeente voor het opstellen van haar
Woonvisie, later dit jaar. De helft van
de jongeren wil kopen, de andere helft
huren. Betaalbare woningen staan
hoog op hun wensenlijstje. Vooral in
Riel noemen jongeren als voorbeeld
CPO, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dan ben je samen met
andere jongeren projectontwikkelaar
zodat je meer zelf bepaalt én minder
betaalt.

Volg en like ons
op Facebook

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

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
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.
Akkerweg 8, Riel: plaatsen twee
trekkershutten (ingekomen 15-2-2019)
Bergstraat 118k, Goirle: bouwen woning
(ingekomen 18-2-2019)
Diverse gemeentelijke percelen in Goirle en
Riel: kappen van 76 bomen (ingekomen
11-2-2019)
Kadastraal, sectie K 530, 531, 536, 537 en
538: plaatsen vliegtuig en
informatiepanelen, kappen bomen en
aanleggen historisch pad en rustplek t.b.v.
schijnvliegveld De Kiek (ingekomen
11-2-2019)
Tilburgseweg 7a, Goirle: wijzigen gebruik
appartement t.b.v. kamerverhuur
(ingekomen 15-2-2019)
Tilburgseweg 97, Goirle: wijzigen gebruik
pand (ingekomen 13-2-2019)
Tilburgseweg 184-01 t/m 184-10, Goirle:
tijdelijk aanleggen een
langzaamverkeersroute en tijdelijk wijzigen
gebruik tien huisjes (ingekomen 12-2-2019)
Van Haestrechtstraat 60, Goirle: inpandig
verbouwen woning (ingekomen 19-2-2019)
Van Malsenstraat 22, Goirle: aanbrengen
gevelisolatie (ingekomen 14-2-2019)
Van Malsenstraat 46, Goirle: uitbreiden
woning met opbouw (ingekomen 12-22019)

Vijfhuizenbaan 41, Riel: bouwen extra
vleeskalverenstal (ingekomen 1-2-2019)

Verleende omgevingsvergunning

Bergstraat 116a, Goirle: plaatsen
dakopbouw (verzonden 13-2-2019)
De Boschkamer 7, Goirle: bouwen woning
(verzonden 19-2-2019)
De Ripsstraat 14, Goirle: uitbreiden woning
(verzonden 18-2-2019)
Pastoor de Beeckstraat 3, Goirle: uitbreiden
en verbouwen woning (verzonden
19-2-2019)
Tilburgseweg 172c, Goirle: kappen van
twee beuken en een spar (verzonden
20-2-2019)

Geweigerde omgevingsvergunning
Kadastraal, sectie I 100: aanleggen uitweg
(verzonden 18-2-2019)

Geaccepteerde melding

Hiertegen kan geen bezwaar worden
ingediend.
Nieuwkerksedijk 21, Goirle: slopen loods
(verzonden 13-2-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Dorpstraat 59"(Riel)

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Goirle maakt
op grond van artikel 3.8 en 6.14 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad op 12 februari 2019
het bestemmingsplan "Dorpstraat 59"
(NL.IMRO.0785.BP2018003Dorpstrat-vg01)

ongewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit van
gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts
besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Doel en ligging van het plan
Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het
bouwen van maximaal twee woningen. Het
plangebied betreft de percelen kadastraal
bekend gemeente Goirle, sectie F, nummers
394, 1538 en 1539, plaatselijk bekend
Dorpstraat 59, Riel. De bestaande woning
aan de Dorpstraat 59 wordt gerenoveerd en
uitgebreid en een nieuwe woning wordt
gebouwd achter op het perceel, naast
Ronde Akkers 7, deze woning zal ook
worden ontsloten via de Ronde Akkers. Voor
de exacte begrenzing van het plangebied
wordt verwezen naar de verbeelding
(plankaart).
Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan, alsmede het
bestemmingsplan zelf en het besluit om
geen exploitatieplan vast te stellen en de
daarop betrekking hebbende stukken,
liggen met ingang van 28 februari 2019
gedurende zes weken voor een ieder 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 ook
raadpleegbaar via www.goirle.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet
ruimtelijke ordening kan met ingang van 1

maart 2019 gedurende zes weken (tot en
met 11 april 2019) tegen het besluit
omtrent vaststelling van het
bestemmingsplan beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
Den Haag door:
1. belanghebbenden die bezwaar hebben
tegen de door de gemeenteraad
aangebrachte wijzigingen in het
vastgestelde bestemmingsplan in
vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
2. belanghebbenden die tijdig een
zienswijze naar voren hebben gebracht
bij de gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan;
3. belanghebbenden die weliswaar geen
(ontvankelijke) zienswijze naar voren
hebben gebracht bij de gemeenteraad
over het ontwerp-bestemmingsplan,
maar kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat waren zich
tijdig met een zienswijze tot de
gemeenteraad te wenden.
Het beroepschrift moet voorzien zijn van
naam en adres van de indiener, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is ingesteld en de gronden
(motivering) van het beroep. Gelijktijdig met
het instellen van beroep kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Indien gedurende de bovenstaande
beroepstermijn bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan, wordt

de werking van het besluit opgeschort
totdat op het verzoek is beslist. Het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan,
en het besluit om geen exploitatieplan vast
te stellen treden in werking op de dag na
afloop van de beroepstermijn. Voor de
behandeling van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Een
belanghebbende kan met ingang van
gedurende zes weken, beroep instellen
tegen het besluit geen exploitatieplan vast
te stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State

VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN
Ontheffing geluidsnormen

Inrichtingen Dorpsstraat 1 en Tilburgseweg
106: 23-3-2016, 6-4-2019, 19-4-2019,
29-5-2019 en 22-6-2019 tussen 20.30 uur
en 02.00 uur. (verzonden 7-2-2019)

Evenementenvergunning

• Voorjaarsloop van Loopgroep Goirle op
14-4-2019 (verzonden 19-2-2019)
• Ooievaarstrail op 17-3-2019 (verzonden
19-2-2019)
• Evenement Kastanjerock op 9-6-2019
(verzonden 21-2-2019)

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.

OPROEP

IKPAS. U OOK?
Van Aswoensdag tot en met de zondag
voor Pasen doen burgemeester Mark
van Stappershoef en wethouder Piet
Poos mee aan IkPas. Dit is een initiatief
om inwoners bewuster te maken van
de keuze om wel of geen alcohol te
drinken. Vanaf 6 maart drinken de
burgemeester en wethouder Poos
daarom 40 dagen lang geen alcohol.

EVEN VOORSTELLEN: AUDITCOMITÉ
Veel deelnemers van IkPas ervaren
positieve lichamelijke veranderingen;
ze voelen zich fitter en scherper, slapen
beter, vallen af. Doe ook mee aan IkPas
en ervaar wat een tijdje zonder alcohol
met u doet.
Aanmelden kan via
www.ikpas.nl/goirle.

Aandacht van de raad voor controle
Wat doet een auditcomité? Wat
college en de gemeentelijke organisatie doen, moet door de gemeenteraad
gecontroleerd worden. Dit hoort bij de
rol van de gemeenteraad die kaders
stelt en controleert. Om de raad hierbij
goed te ondersteunen is het auditcomité in het leven geroepen. Bij
controle gaat het er niet alleen om of
het geld volgens de begroting is
uitgegeven. Het gaat er ook om of het
geld doelmatig en doeltreffend is
besteed. Is ook bereikt wat we wilden
bereiken? Het auditcomité ondersteunt de raad verder bij het selecteren van de accountant en leden van de
rekenkamercommissie.
De volgende raadsleden nemen deel
aan het auditcomité:
• Henk Gabriëls (PAG), voorzitter
• Erik Schellekens (LRG)
• Corné de Rooij (CDA)
• Monique van Brederode (VVD)
• Janneke van den Hout (D66)
Wethouder Johan Swaans (financiën),
het hoofd financiën en de gemeentecontroller zijn adviserend lid.

CARNAVAL
Sleuteloverdracht
Kaaiengat

Op vrijdag 1 maart draagt burgemeester Mark van Stappershoef de sleutel
officieel over aan de Rielse Prinses
Désirée d’n Irste. De overdracht vindt
plaats om 20.30 uur in café Kerkzicht
in Kaaiengat. Alle Kaaien en Kaaiinnekes zijn van harte welkom.

Optocht Riel

Traditiegetrouw trekt op carnavalszaterdag 2 maart weer de optocht door
Kaaiengat onder het motto "zutter
nog wè inzitte?". De stoet begint om
14.11 uur vanaf kruising Goirleseweg/
Vonderstraat naar Vonderstraat,
Tilburgseweg, Dorpstraat en komt
rond 16.00 uur aan op het Dorpsplein.
De prijsuitreiking is aansluitend bij de
Leijbron om 16.30 uur (jeugd), om
18.00 uur (volwassenen)
Meer informatie: www.rcsdekaaien.nl

VERKIEZINGEN

GEMEENTERAAD

Henk Gabriëls is voorzitter van het
audit- comité.

BURGERWINDPARK
VAN START

Een opsteker voor regionale
duurzaamheid: 11 lokale energiecoöperaties, waaronder ook onze
eigen DuurzaamRielGoirle hebben de
koppen én de centen bij elkaar gedaan
voor de bouw van een windmolenpark
bij Tilburg. De schop gaat de grond in
voor 4 molens die vanaf november
groene stroom leveren aan zo'n 7.500
huishoudens. Meer weten over actieve
inwoners en duurzame initiatieven?
Bekijk op www.goirle.nl de rubriek
Verhuizen en (ver)bouwen->
duurzaamheid.

VACATURE

Daarnaast worden de Rekenkamercommissie en de accountant uitgenodigd. De griffier verzorgt het secretariaat voor het comité.

We zijn op zoek naar
nieuwe leden voor de:

Commissie
Kunst en Cultuur

Op dit moment wordt in het auditcomité veel gesproken over de manier
waarop de gemeente niet alleen zicht
krijgt op financiën, maar wordt ook
met "indicatoren" inzichtelijk gemaakt
wat er met dat geld wordt bereikt.

Meer informatie op
www.goirle.nl/vacatures

AFVAL
Sleuteloverdracht
in Ballefruttersgat

Op zaterdag 2 maart draagt burgemeester Mark van Stappershoef
traditiegetrouw de sleutel over aan de
Goirlese prins Prins Martijn d'n Irste
en de jeugdprins Nick Frutje d'n Irste.
De sleuteloverdracht vindt om 11.11
uur plaats in de hal van het gemeentehuis.
Alle Ballefrutters en Ballefrutterinnekes zijn van harte welkom om dit
speciale moment bij te wonen.
Het gemeentehuis is vanaf 10.45 uur
open. Om 12.00 uur wordt de
Ballefruttersvlag gehesen voor het
gemeentehuis en om ongeveer 12.10
uur wordt d’n Ballefrutter onthuld op
het Kloosterplein.

Optocht Goirle

Traditiegetrouw trekt op carnavalszaterdag 2 maart weer de optocht door

het centrum van Ballefruttersgat
onder het motto "aon swirskaante
gelèèk".
De stoet vertrekt om 14.00 vanaf het
Van Hogendorpplein richting de
Tilburgseweg, gaat dan via de Van
Haestrechtstraat door de Aabeekstraat over de Molenstraat, gaat bij de
molen de Groeneweg in om vervolgens via het Oranjeplein en de
Kalverstraat de Tilburgseweg op te
gaan richting de Bergstraat en rijdt
daar door tot voorbij het woon-,
behandel- en zorgcentrum Elisabeth.

PMD AFGEKEURD
Afval scheiden lijkt simpel, maar de
praktijk is dat niet altijd. Zoals blijkt op
de foto die de gemeente van de
afvalverwerker kreeg met de boodschap: "We hebben uw PMD-afval
moeten afkeuren". Afgekeurd PMD
(plastic, metaalverpakkingen en
drankkartons) wordt niet gerecycled.
Jammer voor het milieu en onze

portemonnee! En waarom eigenlijk
afgekeurd? Dat is simpel. Harde
plastics zoals speelgoed of emmers
horen bij het restafval, ze kunnen niet
goed gerecycled worden.
Download de app 'Afvalwijzer' voor
meer informatie over wat u in welke
bak kwijt kunt.

De prijsuitreiking is aansluitend in
residentie Ome Neeff. De prijsuitreiking van de jeugdoptocht
is op carnavalszondag om 18.00 uur
in Ome Neeff.
Meer informatie:
www.ballefruttersgat.nl

Zoek de fout: Wat hoort niet thuis bij PMD?

