
GEMEENTENIEUWS
13 maart 2019

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de afde-
ling Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Bezwaren kunt u pas indie-
nen nadat de omgevingsvergunning is 
verleend en is toegezonden aan de aan-
vrager.

Oude Tilburgsebaan 37, Riel: herbouwen 
schuur met overkapping (ingekomen 
5-3-2019) 
Pastoor de Beeckstraat 8, Goirle: isole-
ren en vernieuwen dak en gedeeltelijke 
aanbouw (ingekomen 1-3-2019) 
Wethouder Tra Plein 17, Goirle: verbou-
wen woning en plaatsen schuur (ingeko-
men 6-3-2019) 
Zandeind 15a, Riel: herbouwen woning 
(ingekomen 28-2-2019) 

Verlengen beslistermijn 
met zes weken
Tijvoortsebaan 5, Goirle: aanbrengen van 
drie voorzetsluizen, het plaatsen van een 
zeecontainer, trafo, poort, verbreden van 
de inrit en het kappen van twee bomen 
(verzonden 6-3-2019)
 
Verleende omgevingsvergunning
Tilburgseweg 97, Goirle: wijzigen gebruik 
pand (verzonden 26-2-2019)
Van Haestrechtstraat 30, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 4-3-2019) 
Van Haestrechtstraat 60, Goirle: inpandig 
verbouwen woning (verzonden 4-3-2019) 

WET MILIEUBEHEER

Artikel 8.40 melding 
Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer, t.b.v. veranderen agrarisch 
bedrijf
Deze bedrijven moeten voldoen aan de 
algemene regels, zoals deze zijn gesteld 
in eerder genoemd besluit.
Turnhoutsebaan 1, Goirle 
Beeksedijk 26, Goirle 
Beeksedijk 21, Goirle 
Beeksedijk 18, Goirle 

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning
Evenement Vijfhuizenbaan 30, Riel op 27 
en 28 juli 2019 (verzonden 8-3-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Dorpstraat 
28A"(Riel).
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Goirle maakt 
op grond van artikel 3.8 en 6.14 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad op 26 februari 2019 het 
bestemmingsplan "Dorpstraat 28A" (NL.
IMRO.0785.BP2018005Dorpstrat-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 wonin-
gen tussen de woningen Koningshof 27 
en Dorpstraat 28A, Riel (een woning is al 
toegestaan op grond van het vigerende 
bestemmingsplan "Gemeentewerf Riel"). 
Het plangebied betreft het perceel ka-
dastraal bekend gemeente Goirle, sectie 
F, nummer 1367, plaatselijk bekend 
Dorpstraat 28A, Riel. Voor de exacte 
begrenzing van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan, alsmede het bestem-
mingsplan zelf en het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen en de daar-
op betrekking hebbende stukken, liggen 
met ingang van 14 maart 2019 geduren-
de zes weken voor een ieder ter inzage 
op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in 
de hal van het gemeentehuis, Oranje-
plein 1, Goirle en kan dan, of na afspraak, 
worden ingezien. Het plan is ook raad-
pleegbaar 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 
15 maart 2019 gedurende zes weken (tot 
en met 25 april 2019) tegen het besluit 
omtrent vaststelling van het bestem-
mingsplan 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 aan-
gebrachte wijzigingen in het vastge-
stelde bestemmingsplan in vergelijking 
met het ontwerp-bestemmingsplan;

2. belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze naar voren hebben gebracht bij 
de gemeenteraad over het ont-
werp-bestemmingsplan;

3. belanghebbenden die weliswaar geen 
(ontvankelijke) zienswijze naar voren 
hebben gebracht bij de gemeenteraad 
over het ontwerp-bestemmingsplan, 
maar kunnen aantonen dat zij redelij-
kerwijs niet in staat waren zich tijdig 
met een zienswijze tot de gemeente-
raad te wenden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van 
naam en adres van de indiener, datum, 
een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gron-
den (motivering) van het beroep. Gelijk-
tijdig 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 bestuursrecht-
spraak een verzoek om voorlopige voor-
ziening is gedaan, wordt de werking van 
het besluit opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist. Het besluit tot vaststel-
ling 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 bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

BELEIDSREGELS

Strategisch beleid 
Informatieveiligheid & Privacy 
2019-2021
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 19-2-2019 het strate-
gisch beleid informatieveiligheid & priva-
cy 2019-2021 vastgesteld. Het beleid is 
bekendgemaakt in het Gemeenteblad 
van 13-3-2019 en treedt de dag na be-
kendmaking in werking. U kunt dit beleid 
vinden op https://zoek.officielebekend-
makingen.nl of via www.goirle.nl.
Meer informatie T 013 5310 610.

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenenbe-
zwaar. 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. 

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

Oranjeplein 1
Goirle

Postbus 17
5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

VACATURE
We zijn op zoek naar nieuwe 
collega's: 

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

WERKZAAMHEDEN

VERBREDING KRUISPUNT WITTENDIJK - HOOGEINDSEWEG
Maandag 11 maart is aannemer Van Kessel begonnen met 
werkzaamheden op het kruispunt Wittendijk  - Hoogeindse-
weg. Dit kruispunt wordt aangepast omdat buslijn 2 volgens 
de nieuwe route voortaan rechtsaf gaat richting de Kempen-
laan. Hier is bij het oorspronkelijke ontwerp van het kruis-
punt geen rekening mee gehouden. De binnenbocht van het 

kruispunt wordt daarom verbreed. De werkzaamheden 
duren een week, vervolgens moet het aangepaste wegdeel 
nog uitharden. De binnenbocht is in totaal ongeveer twee 
weken niet te berijden. De bus rijdt tijdens de werkzaamhe-
den een omleidingsroute, deze wordt door Arriva gecommu-
niceerd. 

  

Op maandag 11 maart wilde de 
gemeente Goirle aan de slag gaan met 
de laatste fase van de herinrichting 
van de Baronielaan, tot aan de 
aansluiting op de Kempenlaan. Op de 
gemeentepagina van het Goirles 
Belang van vorige week lieten we u 
weten dat we tegelijkertijd aan de slag 
zouden gaan op de kruising van de 
Acacialaan met De Dommel, die 
daarvoor afgesloten zou worden. Dit 
wilden we doen om vertraging die we 
eerder hebben opgelopen door regen 
en vorst weer in te halen. De bedoe-
ling was om de bewoners van de 
Baronielaan en Acacialaan tijdelijk om 
te leiden via De Dieze en de Franki-
sche Driehoek. 

Na deze aankondiging hebben we flink 
wat reacties gekregen van bewoners, 
die ons lieten weten zorgen te hebben 
over de verkeersveiligheid en 
doorstroming. We hebben deze 
opmerkingen serieus genomen en 
samen met aannemer Heijmans 
besloten de planning aan te passen. 
We gaan nu eerst aan de slag op de 
aansluiting van de Acacialaan op de 

Spoorbaan, zodat bewoners van de 
Baronielaan en Acacialaan de wijk via 
de Eikenlaan en Hoogeindseweg in en 
uit kunnen. Pas wanneer de aanslui-
ting van de Baronielaan op de 
Kempenlaan klaar is wordt de kruising 
van de Acacialaan met De Dommel 
afgesloten. Zo blijft het gebied veilig 
en goed bereikbaar én zijn we alsnog 
eind maart klaar. 

Meer informatie over de werkzaam-
heden is te vinden via www.goirle.nl/
projecten/baronielaan.

HERINRICHTING BARONIELAAN
AANGEPASTE PLANNING WERKZAAMHEDEN

DUURZAAMHEID

REGENTON IN UW TUIN MET KORTING

Heeft u al een regenton in uw tuin? 
Goed voor het milieu én voor uw tuin. 
Via de werkgroep Groener Goirle van 
het B-team bestelt u nu een prachtige 
ton, met korting. Er zijn maar liefst 4 
varianten. 
U kunt de ton op verschillende plaatsen 
'live' bekijken: in het CC Jan van 
Besouw, in de bibliotheek en in de 
Leijbron. Ook in de hal van het 

gemeente huis staan verschillende 
exemplaren. 
Meer informatie over de actie vindt u 
op www.biodiversiteitgoirle.nl onder 
'Groener Goirle'.

Volg en
like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle


