GEMEENTENIEUWS
27 maart 2019

LEERLINGENVERVOER
SCHOOLJAAR 2019-2020
Ook in het komende schooljaar biedt
de gemeente Goirle weer leerlingenvervoer aan. Dit vervoer is bedoeld
voor kinderen die naar het speciaal
voortgezet onderwijs of het speciaal
basisonderwijs gaan. U kunt leerlingenvervoer aanvragen als de afstand
van uw woning tot de school van uw
kind meer dan zes kilometer is of als
uw kind gehandicapt is.
Formulier
Leerlingenvervoer vraagt u zelf aan.
Het aanvraagformulier kunt u vinden
op onze website: www.goirle.nl
onder sociaal en leerlingenvervoer.
Voor 1 juni bericht
Let erop dat het formulier uiterlijk
vrijdag 26 april 2019 bij de gemeente

T(013) 5310 610
info@goirle.nl
www.goirle.nl
Oranjeplein 1
Goirle
Postbus 17
5051 AA Goirle

U kunt het ingevulde formulier
mailen naar leerlingenvervoer@
goirle.nl of opsturen naar: gemeente
Goirle, t.a.v. leerlingenvervoer,
Postbus 17, 5050 AA Goirle. U kunt
het formulier ook afgeven bij de
receptie van het gemeentehuis
tussen 9:00 en 12:30 uur.

Alleen op afspraak

VACATURE
We zijn op zoek naar nieuwe
collega's:

Vragen?
Heeft u vragen?
Dan kunt u op werkdagen bellen met
Ivonne de Bijl (013-5310 548) of
Eef van den Hout (013-5310 554).

BEDANKT VOOR UW STEM!

Provinciale Staten
In onze gemeente wist 55,98% de
stembus te vinden voor de Provinciale
Statenverkiezing. Nu de uitslag
bekend is, kunnen de verschillende

Gemeentehuis

binnen is. Dan zorgen wij dat u voor
1 juni 2019 weet of u in het nieuwe
schooljaar gebruik kunt maken van
leerlingenvervoer.

VERKIEZINGEN
Vorige week waren de verkiezingen
voor de Provinciale Staten en de
waterschappen. Tussen 7.30 en 21.00
uur konden inwoners woensdag 20
maart op 14 locaties in onze gemeente
hun stem uitbrengen. Meer dan de
helft deed dit ook.

OPSCHOONDAG

politieke partijen een college vormen.
Waterschappen
In Riel konden inwoners stemmen
voor het algemeen bestuur van
Waterschap Brabantse Delta. 53,81%
deed dit. De inwoners van Goirle
deden hetzelfde, alleen dan voor
Waterschap de Dommel, hier bracht
51,48% hun stem uit.
De volledige uitslagen van de verkiezingen in onze gemeente zijn te vinden op
www.goirle.nl/bestuur/verkiezingen

Coördinator
Omgevingsdienst/
milieuadviseur
Afgelopen zaterdag tijdens de Nationale Opschoondag ruimde een enthousiaste groep vrijwilligers samen met duikers rommel op in en rond de
Oostplas. Ook wethouder Johan Swaans stak de handen uit de mouwen.
Samen zorgden zij voor zes volle grote kliko's (1,5 kuub). Na een warme
drank en een hapje lieten de vrijwilligers een schoon stuk Goirle met een
voldaan gevoel achter!

Kijk voor meer info
op www.goirle.nl

32 uur per week

Projectleider
Realisatie
36 uur per week
Meer informatie op
www.goirle.nl/vacatures

Volg en like ons
op Facebook
Kijk op www.facebook.com/gemeentegoirle

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.

De Dieze 29, Goirle: kappen blauwspar
Gorps Baantje 3, Goirle: starten
micro-brouwerij (ingekomen 16-3-2019)
Kadastraal, sectie B 6560: bouwen
bedrijfshal (ingekomen 13-3-2019)
Schoolstraat 3, Goirle: intern verbouwen
woning en wijzigen dak (ingekomen
15-3-2019)
Tilburgseweg 32, Riel: aanleggen uitweg
(ingekomen 15-3-2019)

Verlengen beslistermijn
met zes weken

Tijvoortsebaan 2-01, Goirle: bouwen
fietsenstalling (verzonden 21-3-2019 )

Verleende omgevingsvergunning

Bergstraat 118k, Goirle: bouwen woning
(verzonden 18-3-2019)
De Dommel, Margrietstraat en
Irenestraat ong., Goirle: kappen 20
bomen (verzonden 20-3-2019)
Diverse gemeentelijke percelen in Goirle
en Riel : kappen 62 bomen, kandelaberen
4 bomen, toepassen kroonreductie boom
en afzagen boom (verzonden 20-3-2019)
Pastoor de Beeckstraat 8, Goirle:
plaatsen dakopbouw (verzonden
18-3-2019)
Tilburgseweg 184-01 t/m 184-10, Goirle:
tijdelijk aanleggen langzaam-verkeersroute en tijdelijk wijzigen gebruik tien

huisjes (verzonden 14-3-2019)
Zandschelstraat 1, Goirle: uitbreiden
bestaande hal (verzonden 11-3-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN
Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan
“Parapluplan gemeente Goirle”.

plaats van in de algemene bouwregels
(zoals opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan). De overige wijzigingen
zijn redactioneel van aard. Voor de
ambtshalve wijzigingen wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit.

Ter inzage

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 maart 2019
het bestemmingsplan “Parapluplan
gemeente Goirle” (NL.IMRO.0785.
BP2018001Paraplupl-vg01) gewijzigd
heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke
datum heeft de gemeenteraad voorts
besloten geen exploitatieplan vast te
stellen.

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 maart 2019
gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage op werkdagen tijdens openingstijden, bij de receptie 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

Doel en ligging van het plan

Beroep

Een paraplubestemmingsplan biedt de
mogelijkheid alle (of een groot aantal)
bestemmingsplannen binnen de
gemeente in één keer te herzien voor een
of meer onderwerpen. Het onderhavige
voorontwerpbestemmingsplan “Parapluplan gemeente Goirle” past circa 60
bestemmingsplannen aan ten aanzien
van de volgende onderwerpen: terrassen,
standplaatsen, evenementen, parkeren,
zendmasten en afstand tot bouwwerken.
Voor de exacte inhoud en de bestemmingsplannen die worden aangepast
wordt verwezen naar het ontwerp-bestemmingsplan. De belangrijkste wijziging
ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan betreft de redactie van de
parkeernorm alsmede het opnemen
daarvan in de algemene gebruiksregels in

Op grond van artikel 8.2 van de Wet
ruimtelijke ordening kan met ingang van
29 maart 2019 gedurende zes weken (tot
en met 9 mei 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 ontwerp-bestemmingsplan;
2 belanghebbenden die tijdig een
zienswijze naar voren hebben gebracht
bij de gemeenteraad over het
ontwerp-bestemmingsplan;

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

Vooraankondiging op grond van
artikel 1.3.1. Bro: voornemen tot
de voorbereiding van het nieuwe
bestemmingsplan Boschkens
fase 4C
Het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Goirle
geeft kennis van het voornemen dat zij
een bestemmingplan voorbereiden voor
het realiseren van maximaal 22 woningen. Het bestemmingsplangebied ligt
direct ten noorden van de Rillaersebaan
en achter percelen aan de Tilburgseweg.
Aan de westzijde wordt het plangebied
begrensd door de Venneweg. 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) 5310 658).

VERKEERSBESLUITEN
Het instellen van een bromfietspad op
het dr Willem Dreespad en de Peter
Benensonstraat

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.

DUURZAAMHEID

OPROEP

TENTOONSTELLING
AMATEURKUNSTENAARS 2019
Ook dit jaar organiseert de commissie Kunst en Cultuur weer een
tentoonstelling voor amateurkunstenaars die woonachtig zijn in Goirle of
Riel.
Deelnemers mogen 1 werk inleveren.
Dit werk komt te hangen/staan in de
hal van het gemeentehuis tijdens de
expositie. Allerlei verschillende
werken zijn welkom, denk aan:
schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, keramiek, fotografie, textiel,
sieraden etc.
De opening van de tentoonstelling
vindt plaats op vrijdag 3 mei om
19.30 uur in het gemeentehuis van

REGENTON IN UW TUIN MET KORTING

Goirle. De expositie in het gemeentehuis loopt tot en met 5 juni 2019.
Wilt u als amateurkunstenaar deelnemen 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 inschrijfformulier is 15 april
2019.

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'.

