
GEMEENTENIEUWS
20 maart 2019

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

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: 

Informatie- 
manager
36 uur per week
Meer informatie op 
www.goirle.nl/vacatures

  OPROEP

TENTOONSTELLING: GOIRLE 75 JAAR BEVRIJD

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.

Bodepad 3, Goirle: kappen den (ingeko-
men 12-3-2019) 
Pastoor de Beeckstraat 18, Goirle: 
uitbreiden woning (ingekomen 10-3-2019) 
Tilburgseweg 74, Goirle: verbouwen 
winkel en plaatsen pui (ingekomen 
6-3-2019) 
Van Malsenstraat 46, Goirle: uitbreiden 
woning opbouw (ingekomen 4-3-2019) 
Venneweg 43, Goirle: aanbrengen 
kelderramen (ingekomen 11-3-2019) 

Verlengen beslistermijn  
met zes weken
Kerkstraat 49-51, Goirle: slopen 

voormalige fabrieksterrein Van Besouw 
(verzonden 12-3-2019) 

Verleende omgevingsvergunning
Guido Gezellelaan 153, Goirle: bouwen 
carport en verplaatsen schutting 
(verzonden 11-3-2019) 
Spoorbaan 30, Goirle: plaatsen erfaf-
scheiding (verzonden 11-3-2019) 
Tilburgseweg 184a, Goirle: kappen 
lindenboom (verzonden 6-3-2019)  
Zandeind 41, Riel: vervangen schuur 
(verzonden 11-3-2019)  

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning
Koopjesmarkt Kloosterplein op 12-5-
2019 en 1-9-2019 (verzonden 12-3-2019)
Pauze van de Wielerzesdaagse Jeugd-
werk Baarle op vrijdagmiddag 12-7-2019 
(verzonden 15-3-2019)

Loterijvergunningen
Bingo op zaterdag 30-3-2019 
(verzonden 11-3-2019) 
Loterij op zondag 31-3-2019 
(verzonden 14-3-2019

Ontheffing Drank- en horecawet
Voorjaarsloop Goirle 2019 op 14-4-2019 
(verzonden 14-3-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Inspraak en overleg voorontwerpbestem-
mingsplan "Dorpsplein 18"(Riel).
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van  
21 maart 2019 gedurende drie weken 
het voorontwerpbestemmingsplan 
"Dorpsplein 18" (NL.IMRO.0785.
BP2018002Dorpsplei-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 plan voorziet in de mogelijkheid tot 
het realisering van maximaal 5 apparte-
menten met de mogelijkheid van 
gemengde functies (wonen, horeca en 
kantoor) op de begane grond. Het 
plangebied betreft het perceel kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie F, 
nummer 1490, plaatselijk bekend 
Dorpsplein 18, Riel (voormalige brand-
weerkazerne). 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 openings-
tijden, bij de receptie van het gemeente-
huis, Oranjeplein 1, Goirle en kan dan, of 

na afspraak, worden ingezien. Het plan is 
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en op www.goirle.nl. Tijdens de 
termijn van terinzagelegging kunnen 
ingezetenen van de gemeente Goirle en 
belanghebbenden schriftelijk een 
zienswijze over het voorontwerpbestem-
mingsplan 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 
(013-5310653).

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. 

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN!

Woensdag 20 maart: de dag van de 
waterschapsverkiezingen en de 
Provinciale Statenverkiezingen. Mag 
u stemmen? Laat uw stem dan niet 
verloren gaan. Tegenwoordig is 
stemmen een vanzelfsprekendheid, 
maar het heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad voordat iedereen 
stemrecht kreeg. Stemmen is uw 
recht, gebruik het en ga vandaag naar 
de stembus! De stembureaus zijn 
open van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

Op uw stempas staat waar voor u het 
dichtstbijzijnde stemlokaal is. Als u 
gaat stemmen, neemt u mee:
• Uw stempas(sen). 
• Een geldig identiteitsbewijs 

(paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart). 

Provinciale Statenverkiezingen 
Na de Provinciale Statenverkiezingen 
vormen verschillende politieke 
partijen een college in onze provincie. 
Welke dat zijn, hangt onder meer af 
van de uitslag en dus ook van uw 

stem. Meer weten over de verkiezin-
gen van de Provinciale Staten? Kijk 
eens op www.stemwijzer.nl.  

Waterschapsverkiezingen
Bij de Waterschapsverkiezingen stemt 
u voor het algemeen bestuur. De 
waterschappen gaan over het beheer 
en de controle van het water. We 
hebben steeds vaker te maken met 
extreme weersomstandigheden. Het 
regent vaker en heviger, maar ook 
hebben we te maken met extreme 
droogte. Zeker in deze tijd waarin het 
klimaat verandert, hebben de 
waterschappen een belangrijke taak. 
Zij zorgen er onder andere voor dat 
wij droge voeten houden maar ook 
dat wij watertekorten in tijden van 
droogte beter aankunnen. Meer 
weten over waterschap(verkiezin-
gen), kijk eens op www.waterschap-
pen.nl. 

Meer informatie vindt u via www.
goirle.nl bij verkiezingen.

In oktober organiseert de Heemkun-
dige kring "De Vyer Heertganghen" 
Goirle een tentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog. In 2019 en 
2020 vieren we dat Nederland 75 jaar 
geleden bevrijd is en dat we sinds-
dien in vrijheid leven. In aanvulling 
op bestaande herdenkingen en 
vieringen zullen er vanaf oktober 
2019 tot mei 2020 verschillende 
activiteiten in onze gemeente georga-
niseerd worden. Voor de tentoonstel-
ling in 't Heem is de Heemkundige 
kring op zoek naar materialen uit 
deze tijd.

Aanleveren van materiaal
Heeft u of iemand in uw familie 
misschien een dagboek bijgehouden? 
Heeft u nog kledingstukken bewaard 
die een duidelijke relatie hebben met 
die tijd? Ligt de vlag nog op zolder die 
toen uitgehangen werd? Zijn er nog 
foto’s van de weken van beschieting 

die getoond mogen worden? Zijn er 
nog foto’s van de bevrijdingsfeesten 
die getoond mogen worden? Als dit 
zo is dan stelt de Heemkundige kring 
het zeer op prijs als u deze materia-
len beschikbaar wil stellen. Alle 
originele zaken worden uiteraard na 
de tentoonstelling aan u teruggeven. 
Alles blijft dus uw eigendom. 
De tentoonstelling wordt op deze 
manier een tentoonstelling van ons 
allemaal.

Informatie
Heeft u materiaal dat u wilt uitlenen 
of heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met de Heemkundige 
kring. U kunt een mail sturen naar: 
conservator@heemkundekring-goir-
le.nl of naar secretariaat@heemkun-
dekring-goirle.nl 

Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking!

Wethouder Duurzaamheid Bert Schellekens samen met basisschoolleerlingen 
van OBS ‘t Schrijverke bij start project ‘Van pet naar pret’. De kinderen recyclen 
petflesjes en gebruiken die als grondstof voor een unieke, 100% gerecyclede 
lamp. Bert Schellekens: “Hoe vroeger je begint, hoe natuurlijker je het vindt om 
bewust om te gaan met grondstoffen uit ons afval.”

VAN PET NAAR PRET

Volg en
like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

EXPOSITIE

Vrijdagavond opende wethouder Johan 
Swaans om 19.30 uur de tentoonstelling 
'Van Arendonk tot Averkamp' van Tan van 
Dooren in het gemeentehuis. De unieke 
verbeelding van landschappen, dorpsge-

zichten en gehuchten is de moeite waard 
om eens te bekijken. De expositie is nog 
tot en met woensdag 17 april tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis te 
zien.



GEMEENTERAAD
AGENDA RAADS-
VERGADERING
Dinsdag 26 maart 2019, raadzaal 
gemeentehuis

Oordeelsvormend, 19.30 uur
Bespreken voorliggende keuzes 
bij opstellen van concept 
woonvisie Goirle 2019-2022.

Besluitvormend, 22.00 uur
1. Opening
2. Onderzoek geloofsbrieven 

en installatie nieuw raadslid
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling besluitenlijst 

raadsvergadering 12 maart 
2019

5. Lijst ingekomen stukken 
vergadering 26 maart 2019

6. Raadsvoorstel aanvraag 
suppletie-uitkering in het 
kader van de Bommenrege-
ling

7. Raadsvoorstel kadernota 
Veiligheidsregio

8. Motie onderzoek mogelijk-
heden bouw- en opslaghal 
(motie volgt)

1. Datum raadsvergadering
2. 26 maart 2019
9. Inlichtingen vanuit het 

college
10. Vragen aan het college
11. Afscheid raadslid Corné de 

Rooij
12. Sluiting

Meer informatie en uitzendingen 
van vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.nl. 

OPROEP

TENTOONSTELLING 
AMATEURKUNSTENAARS 2019
Ook dit jaar organiseert de commis-
sie Kunst en Cultuur weer een 
tentoonstelling voor amateurkunste-
naars die woonachtig zijn in Goirle of 
Riel.

Deelnemers mogen één werk 
inleveren. Dit werk komt te hangen/
staan in de hal van het gemeentehuis 
tijdens de expositie. Allerlei verschil-
lende werken zijn welkom, denk aan: 
schilderijen, tekeningen, beeldhouw-
werken, keramiek, fotografie, textiel, 
sieraden etc.

De opening van de tentoonstelling 
vindt plaats op vrijdag 3 mei om 
19.30 uur in het gemeentehuis van 

Goirle. De expositie in het gemeente-
huis loopt tot en met 5 juni 2019.

Wilt u als amateurkunstenaar deelne-
men aan deze tentoonstelling? Vul 
dan het inschrijfformulier in, dat u 
kunt vinden in het bijbehorende 
nieuwsbericht ‘Tentoonstelling 
amateurkunst’ op www.goirle.nl. 
Het ingevulde formulier en de 
digitale foto van uw werk kunt u 
vervolgens mailen naar Maggie de 
Jong via maggie.de.jong@goirle.nl. 
Op de website vindt u ook de 
voorwaarden voor deelname aan de 
tentoonstelling. Let op! De uiterste 
inleverdatum voor het inschrijfformu-
lier is 15 april 2019.

NATIONALE OPSCHOONDAG

HANDEN UIT DE MOUWEN!
Bent u ook Supporter van Schoon? 
Meld u dan aan om op zaterdag 23 
maart, Nationale Opschoondag mee 
te helpen met opruimen rondom de 
Oostplas en andere plekken in de 
gemeente.

Een enthousiaste groep vrijwilligers, 
de Goirlese Zwerf Afval Pakkers 
(ZAP-pers), starten, samen met 
wethouder Johan Swaans, om 10.00 
uur en hopen om 12.00 uur klaar te 
zijn. Na een warme drank en een 
hapje laat u een schoon stuk Goirle 
met een voldoen gevoel achter! 

Aanmelden
Belangstelling? Mooi, want op deze 
dag is alle hulp welkom! Aanmelden 
voor dit initiatief of andere op-
schoonacties in Goirle kan via 
www.supportervanschoon.nl en daar 
te zoeken op ‘Goirle’. 
Tot zaterdag!

AFVAL
TIP:  GEBRUIK EEN GFT-BAKJE 
OP JE AANRECHT

‘Gebruik gedurende de dag een bakje 
op het aanrecht voor uw #GFT afval. 
Dan hoeft u niet voor iedere bana-
nenschil naar buiten in de kou. Zo 
maakt u GFT scheiden makkelijker 
voor uzelf.’ In het kader van de 
campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ 
delen alle gemeenten in de regio 
Hart van Brabant tips hoe u makkelij-
ker GFT kan scheiden en afval kan 
voorkomen. Een klein bakje op het 
aanrecht voorkomt dat u uw GFT in 
de prullenbak gooit. Nog teveel 
etensresten, groente- en fruitresten 

zitten namelijk in ons restafval. Dat is 
jammer, want dit zijn waardevolle 
grondstoffen. Wat doet u met uw 
GFT om scheiden makkelijker te 
maken? Volg de Facebookpagina of 
Twitter van de gemeente en deel uw 
tips!

NLDOET  

KLUSSEN BIJ MARIAKAPEL

VERKEER

WERKZAAMHEDEN TURNHOUTSEBAAN 
Tussen de Poppelseweg en Tijvoortse-
baan, richting België, werken we 
maandag 25 maart aan de weg. Deze 
werkzaamheden nemen één dag in 
beslag. Een omleiding wordt ingesteld. 
Het verkeer vanuit Tilburg wordt 

geadviseerd via de Tijvoortsebaan en de 
Poppelseweg naar de rotonde Turnhout-
sebaan te rijden. Deze dag mogen er geen 
(vracht)auto’s aan de Tijvoortsebaan 
geparkeerd worden, om de doorstroming 
van het verkeer niet te stagneren.

Afgelopen zaterdag was het grootste 
vrijwilligersevenement van het jaar: 
NLdoet. Dit keer hebben burgemeester 
Mark van Stappershoef en de meeste 
wethouders in en rondom de Mariaka-

pel hun handen uit de mouwen 
gestoken. Samen met enthousiaste 
vrijwilligers zorgden zij ervoor dat de 
Mariakapel en het omliggende terrein 
weer tiptop in orde is. 

Collegeleden in actie tijdens NLdoet; samen met enthousiaste vrijwilligers 
maakten zij de Mariakapel en het omliggende terrein weer tiptop in orde.


