GEMEENTENIEUWS
6 maart 2019
VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN
EN HET WATERSCHAP BRABANTSE DELTA EN DE DOMMEL
Op woensdag 20 maart zijn er
verkiezingen voor de Provinciale
Staten en het waterschap Brabantse
Delta en De Dommel. Op
verschillende manieren schenken we
de komende periode aandacht aan
de verkiezingen, ook op social media.
Het doel is om alle kiesgerechtigde
inwoners te motiveren hun
stemrecht te gebruiken. Iedere stem
telt! Afgelopen week ontving u de
stempas(sen).
Volmacht
Als u niet in de gelegenheid bent om
zelf uw stem uit te brengen, dan kunt
u iemand anders volmacht verlenen.
Deze persoon mag dan namens u uw
stem uitbrengen. Op de achterzijde
van uw stempas kunt u de naam
invullen van de persoon
(gemachtigde) die voor u gaat
stemmen. De gemachtigde voor de
verkiezingen van de Provinciale
Staten kan iedereen zijn die in Goirle
of Riel woont en ook een stempas
heeft ontvangen. Voor de
waterschapsverkiezingen moet de
gemachtigde voor hetzelfde
waterschap een stempas hebben
ontvangen. Wilt u een andere kiezer
voor beide stemmingen machtigen?
Vul dan op beide stempassen de
achterzijde in. De kiezer die u
machtigt moet zelf ook voor beide
stemmingen gaan stemmen. Van
belang is wel dat de gemachtigde

niet meer dan twee machtigingen
heeft en de volmachtstem gelijktijdig
met de eigen stem uitbrengt. De
kiezer die voor u stemt moet een
kopie van een geldig identiteitsbewijs
van u laten zien.
Stemmen in een andere gemeente
Als u voor het waterschap in een
andere gemeente wilt stemmen, dan
heeft u een kiezerspas nodig. Let wel
op dat het waterschap andere
grenzen heeft dan onze gemeente en
u binnen de grenzen van het
waterschap moet stemmen. De
kiezerspas vraagt u aan bij het
gemeentehuis tot uiterlijk 19 maart
12.00 uur. U kunt ook een formulier
downloaden op www.goirle.nl en uw
verzoek schriftelijk indienen. De
schriftelijke aanvraag ontvangen wij
graag uiterlijk vrijdag 15 maart. Uw
stempas voor het waterschap moet u
inleveren. Ook voor de verkiezing
van de Provinciale Staten kunt u een
kiezerspas aanvragen. U kunt dan in
elke gemeente binnen de provincie
Noord-Brabant uw stem uitbrengen.
Informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op met Marieke Spijkers of
Marijke Versteeg. Zij zijn bereikbaar
via marieke.spijkers@goirle.nl/
marijke.versteeg@goirle.nl of 0135310521/013-5310520
Informatie over de verkiezingen kunt

u ook vinden op de website van de
gemeente: www.goirle.nl.
Waar kunt u stemmen 20 maart?
1. Gemeentehuis,
Oranjeplein1, Goirle
2. Woonzorgcentrum “Elisabeth”
Bergstraat 6, Goirle
3. Zorgcentrum “Guldenakker”,
Wittendijk 2, Goirle
4. Basisschool “Den Bongerd”,
Frankische Driehoek 2a, Goirle
5. Café “Bij Ons”,
Frankische Driehoek 4a
6. Basisschool “De Kleine Akkers”
Burgemeester Philipsenstraat 2,
Goirle
7. Basisschool “De Regenboog”
Grobbendonckpark 43, Goirle
8. Basisschool “De Bron”
Waterput 54, Goirle
9. Cultureel Centrum
Jan van Besouw,
Thomas van Diessenstraat 1,
Goirle
10. Mill-Hillcollege,
Venneweg 42, Goirle
11. Sporthal “De Wissel”
De Schietberg 8, Goirle
12. Basisschool “Het Schrijverke”
Guido Gezellelaan 137, Goirle
13. Ontmoetingscentrum “de
Leybron”,
Dorpsplein 20, Riel
14. Basisschool “De Vonder”,
Goirleseweg 3, Riel

RAADSVERGADERING

AGENDA
Dinsdag 12-03-2019,
raadzaal gemeentehuis
Beeldvormend 19.30 uur
• Doorontwikkeling lokale
toegang
Oordeelsvormend, 20.45 uur
• Vervolgvragen om
medewerking te verlenen aan
een omgevingsvergunning op
basis van opgewekt vertrouwen
• Initiatiefvoorstel LRG Bouwopslagloods
• Randvoorwaarden hoek
Kalverstraat
Besluitvormend, 22.15 uur
• Raadsvoorstel kadernota's
gemeenschappelijke regelingen
van GGD, Hart van Brabant,
Omgevingsdienst,
Veiligheidsregio, Diamantgroep
• Raadsvoorstel Parapluplan
Ook te volgen via raad.goirle.nl

Beleids
medewerkers
welzijn

Gemeentehuis
T(013) 5310 610
info@goirle.nl
www.goirle.nl

VERBREDING KRUISPUNT WITTENDIJK - HOOGEINDSEWEG
Kempenlaan. Hier is bij het oorspronkelijke ontwerp van het kruispunt geen
rekening mee gehouden. De binnenbocht van het kruispunt wordt daarom
verbreed. De werkzaamheden duren
een week, vervolgens moet het

We zijn op zoek naar nieuwe
collega's:

30 uur en 32 uur per week
Meer informatie op
www.goirle.nl/vacatures

WERKZAAMHEDEN

Maandag 11 maart start aannemer Van
Kessel met werkzaamheden op het
kruispunt Wittendijk - Hoogeindseweg.
Dit kruispunt wordt aangepast omdat
buslijn 2 volgens de nieuwe route
voortaan rechtsaf gaat richting de

VACATURE

Oranjeplein 1
Goirle

aangepaste wegdeel nog uitharden. De
binnenbocht is in totaal ongeveer twee
weken niet te berijden. De bus rijdt
tijdens de werkzaamheden een
omleidingsroute, deze wordt door
Arriva gecommuniceerd.

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.
Bakertand 1, Goirle: bouwen bijgebouw
(ingekomen 21-2-2019)
De Dommel, Margrietstraat en Irenestraat ong., Goirle: kappen van 20
bomen (ingekomen 19-2-2019)
Den Bongerd en Open Hof : kappen
boom (ingekomen 21-2-2019)
Eerste schoor ong., kadastraal, sectie C
573: kappen eik (ingekomen 27-2-2019)
Spoorbaan 30, Goirle: plaatsen erfafscheiding (ingekomen 22-2-2019)
Zandeind 41, Riel: vervangen schuur
(ingekomen 18-2-2019)
Zandeind ong., Riel, kadastraal, sectie K
788: verlengen instandhoudingstermijn
voor een periode van maximaal 2,5
jaar(ingekomen 20-2-2019)

Verleende omgevingsvergunning

Kadastraal, sectie A 5372: kappen twee
lindes (verzonden 21-2-2019)

Kloosterstraat 12, Goirle: uitbreiden
rijksmonument (verzonden 26-2-2019)
Van Malsenstraat 22, Goirle: aanbrengen
gevelisolatie (verzonden 25-2-2019)

VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN
Ontheffing plaatsen voorwerp op
of aan de weg

Plaatsen toiletunit van 14 - 17 juni 2019
aan Kempenland, Riel (verzonden 28-22019)

Collectieve festiviteiten 2019
(wijziging)

Kermis Riel Zaterdag 14-9-2019 tot en
met dinsdag 17-9-2019

BESTEMMINGSPLANNEN
Inspraak en overleg
voorontwerpbestemmingsplan
“Abcovenseweg 23 en 23A”
(Goirle)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt
bekend dat met ingang van 7 maart 2019
gedurende drie weken het voorontwerpbestemmingsplan “Abcovenseweg 23 en
23A” (NL.IMRO.0785.BP2018007Abcovense-vo01) ten behoeve van inspraak

ter inzage ligt. Tegelijkertijd met de inspraak wordt overleg gevoerd op grond
van het Besluit ruimtelijke ordening. Het
plan is raadpleegbaar op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Doel, ligging en begrenzing
Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie
B, nummers 5884, 6010, 6012, 6242,
6600 en 6939, plaatselijk bekend Abcovenseweg 23 en 23A, Goirle. Het plan
voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van een kantoor naast het perceel
Abcovenseweg 23, Goirle. Parkeren ten
behoeve van deze kantoorfunctie zal
plaatsvinden op het achterliggende terrein aan de overzijde van de Nieuwe Leij.
Daarnaast zal de detailhandelsbestemming tussen de panden Abcovenseweg
23 en 23A worden gewijzigd in een
woonbestemming (het aantal woningen
blijft overigens gelijk, namelijk twee,
zoals in de huidige situatie ook het geval
is, te weten Abcovenseweg 23 en 23A).
Tenslotte voorziet het plan in een sanering van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en in een landschappelijke
inrichting. Voor de exacte omvang en
ligging van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding (plankaart).

Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt
tijdens bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen tijdens openingstijden,
bij de receptie van het gemeentehuis,
Oranjeplein 1, Goirle en kan dan, of na
afspraak, worden ingezien. Het plan is
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.goirle.nl Tijdens de
termijn van terinzagelegging kunnen
ingezetenen van de gemeente Goirle en
belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de behandelend ambtenaar (0135310658).

Vooraankondiging op grond van
artikel 1.3.1. Bro: voornemen tot
de voorbereiding van het nieuwe
bestemmingsplan “Goorweg 7to”.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle geeft
kennis van het voornemen dat zij een
bestemmingplan voorbereiden om de
huidige bestemming (“Agrarisch-Paardenhouderij”) van de locatie Goorweg 7to,
Riel te wijzigen naar een bedrijfsmatige
bestemming ten behoeve van statische

(hobbymatige) opslag met dien verstande dat zelfstandige detailhandel wordt
uitgesloten. Het bestemmingsplangebied
betreft het huidige bestemmingsvlak,
kadastraal bekend als gemeente Goirle,
sectie K, nummer 462. Op grond van
voornoemd artikel wordt hier gemeld dat
er geen stukken betreffende het voornemen ter inzage worden gelegd, dat er
geen gelegenheid wordt geboden zienswijze over dit voornemen naar voren te
brengen en dat er geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid wordt gesteld
advies uit te brengen over dit voornemen. Later, als meer bekend is over het
voornemen, zullen wij u nader berichten
over de te volgen procedure en mogelijkheden voor inspraak en het indienen van
zienswijzen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de behandelend
ambtenaar (telefoon 013-531 06 57).

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.

HERINRICHTING BARONIELAAN

LAATSTE WERKZAAMHEDEN HERINRICHTING BARONIELAAN
Vorige week startte de werkzaamheden aan de Baronielaan tussen het
Wit Hollandven tot en met de kruising
met de Kempenlaan. De verwachting is
dat deze werkzaamheden rond 22
maart zijn afgerond. Een omleiding is
ingesteld. De Baronielaan vanaf De
Dieze tot en met het Baarsven is weer
open voor verkeer.
Laatste fase
Na de carnavalsvakantie starten de

werkzaamheden in de laatste fase. In
deze fase worden de kruisingen in de
Acacialaan aangepakt. Dit zijn de
kruisingen met De Dommel, de
Spoorbaan en de inritten bij De Beerze
en De Reusel. De verwachting is dat de
werkzaamheden eind maart zijn
afgerond.
Herinrichting Baronielaan
Deze werkzaamheden zijn onderdeel
van de totale herinrichting van de

Baronielaan die eind oktober startte.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart afgerond. Dan ziet de
Baronielaan er weer fris uit en kan de
straat weer tientallen jaren mee.
Meer informatie over de herinrichting
van de Baronielaan vindt u op
www.goirle.nl/projecten/baronielaan

Volg en like ons
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

