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VERNIEUWDE BARONIELAAN EN ACACIALAAN WEER OPEN!
zonne-energie.
Ook betrokken we basisschool Open
Hof bij de werkzaamheden door een
"Veilig op Weg les" te geven: zo zaten
de leerlingen bijvoorbeeld zelf in een
vrachtwagen om de dode hoek te
ervaren.

Afgelopen vrijdag 29 maart rondde
Heijmans Infra de werkzaamheden
aan de Baronielaan en de Acacialaan
af. De vernieuwde wegen en trottoirs
zijn weer beschikbaar voor iedereen!
De herinrichting was nodig, omdat
het asfalt in de Baronielaan in slechte
staat was. Het asfalt is vervangen
door betonnen klinkers en de straat
is omgebouwd naar een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van
30 km per uur. Ook is er groot
onderhoud uitgevoerd aan de

trottoirs, parkeervakken, riolering,
verlichting en het groen. Hierdoor
zien de Baronielaan en Acacialaan er
weer fris uit en kunnen de straten
weer tientallen jaren mee!
Een duurzaam project
De gemeente Goirle wilde het
project zo duurzaam mogelijk
uitvoeren. Daarom zaaiden we de
bermen in met een bloemrijk
mengsel, plaatsen we een insectenhotel en werken de twee nieuwe
"smileyborden" langs de weg op

AFVAL

BRABANTSE CAMPAGNE TEGEN HET
DUMPEN VAN HUISRAAD IN DE NATUUR

Koelkasten, tuinstoelen, uitpuilende vuilniszakken, afgedankte tv’s: de
Brabantse natuur ligt er vol mee. Steeds vaker worden huisraad en grof afval in
het bos en het water gedumpt. Hartstikke illegaal en slecht voor het milieu. En
het is ook nog eens gevaarlijk voor onze gezondheid en veiligheid, en die van
dieren. Om het tij te keren is de provincie gestart met een campagne. Het
motto: ‘Zeg nou zelf?! Dumpen doe je niet.’
Afval in de natuur is iedereen een
doorn in het oog. Loop je lekker te
wandelen in het bos, stuit je opeens
op een oude toiletpot, een smerig
matras of een stel ingezakte stoelen.
En even verderop komt de verrotte
lucht uit een berg vuilniszakken je
tegemoet. Weg is je ‘groene’ beleving.
Het dumpen van afval in de natuur
stijgt in Brabant de laatste jaren fors.
In 2018 ging het om ruim 5.000
dumpingen, bijna 100 per week. Met

de campagne wil de provincie
Brabanders ervan bewust maken dat
een natuurgebied geen afvalstortplaats is.
Wijzen op gedrag
De insteek van de zes weken durende
campagne is Brabanders te wijzen op
hun gedrag en verantwoordelijkheid:
dumpen in de natuur doe je gewoon
niet. Met tips en suggesties worden
mensen gestimuleerd om hun huisvuil

Beperken van wateroverlast
Omdat wateroverlast door hevige
regenval steeds vaker voorkomt,
heeft de gemeente bij de herinrichting van de Baronielaan maatregelen
genomen om regenwater langer vast
te houden. Daarnaast zijn de
bewoners van de Baronielaan
gevraagd om zelf hun steentje bij te
dragen: in de komende weken wordt
bij zo'n 20 woningen het regenwater
afgekoppeld van het riool. Op
verzoek van de bewoners plaatsen
wij ook regentonnen om het
regenwater op te vangen. Met deze
maatregelen gaan we waterverspilling tegen en voorkomen we wateroverlast in de toekomst!
en huisraad op andere manieren kwijt
te raken. En die zijn er genoeg.
Overtollige spullen die nog goed zijn,
kunt u verkopen of (gratis) aanbieden
via Marktplaats. Met een goede bank
of koelkast kunt u terecht bij de
kringloopwinkel. Bij de aanschaf van
een nieuw koffiezetapparaat of
wasmachine neemt de leverancier uw
oude apparaat gratis in. U kunt uw
oude huisraad en grofvuil tegen een
kiloprijs inleveren bij de Milieustraat
in de buurt of laten ophalen. En
natuurlijk kunt u spullen die u niet
meer nodig hebt ook een tweede
leven geven door ze weg te geven.
Gratis BuitenBeter-app
Vindt u tuinstoelen, keukenkastjes,
tegels of puin in de natuur, meld dit
dan. Dat kan bijvoorbeeld via de gratis
BuitenBeter-app. Download de app,
maak een foto van het gedumpte afval
en stuur die naar de gemeente. Via
GPS wordt de locatie bepaald en kan
de gemeente tot actie overgaan. Ook
kunt u 24 uur per dag telefonisch
terecht bij de provinciale milieuklachtencentrale (073-681 28 21). Hier
worden klachten geregistreerd en
doorgegeven aan de juiste instantie.
Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/
huisvuil.
De publiekscampagne 'Zeg nou zelf?!
Dumpen doe je niet' wordt ondersteund door Samen Sterk in Brabant.

RAADSVERGADERING

AGENDA
Dinsdag 9 april 2019, raadzaal
gemeentehuis
Beeldvormend, 19.30 uur
Kadernota Integrale Veiligheid
2019-2022
1. Aftrap door burgemeester
Van Stappershoef
2. Désirée Lesger, ambtenaar
Openbare orde en Veiligheid,
vertelt over de kadernota
Integrale Veiligheid. Ook licht
zij de resultaten toe van het
onderzoek naar de lokale
veiligheidsproblematiek in
gemeente Goirle, waarbij de
uitgangspunten van inwoners, lokale organisaties en
externe partijen m.b.t.
veiligheid in kaart zijn
gebracht
3. Carlo Steijnen van het
Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC)
neemt u mee in ondermijning
(o.a. drugsgerelateerde
criminaliteit)
4. Jorrit de Boer van het
Zorg- en Veiligheidshuis
Midden Brabant vertelt over
zorg en veiligheid (o.a.
personen met verward
gedrag) in gemeente Goirle
5. De politie spreekt over het
veiligheidsbeeld in gemeente
Goirle (o.a. woninginbraak)
6. Afsluiting door Désirée Lesger
Oordeelsvormend, 21.15 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Inclusie Agenda: bespreking
advies participatieraad Goirle
en de opdracht die de raad
het college wil meegeven
4. Sluiting
Meer informatie en uitzendingen van vergaderingen vindt u
via http://raad.goirle.nl

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 een
nieuwe collega:

Beleidsadviseur
openbare orde,
(integrale) veiligheid
en crisisbeheersing
36 uur per week

Op www.goirle.nl staat de
volledige vacaturetekst. Als
je meer wilt weten over de
inhoud van de functie kun
je contact opnemen met
Maud de Rooij, hoofd
afdeling Veiligheid, Vergunningverlening & Handhaving. telefoonnummer
013-5310 652.

Volg en like ons
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

Kijk voor meer info
op www.goirle.nl

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.
Aarnout Drostdreef 1, Goirle:
plaatsen carport (ingekomen
20-3-2019)
Aarnout Drostdreef 1, Goirle:
plaatsen zonnepanelen (ingekomen
20-3-2019)
Beeksedijk 26, Goirle: uitbreiden
woning (ingekomen 23-3-2019)

Beukengaard 54, Goirle: plaatsen
dakkapel (ingekomen 24-3-2019)
Blokakkers 1, Riel: vervangen
handelsreclame (ingekomen 18-32019)
De Wetering 1, Goirle: uitbreiden
woning met garage/berging (ingekomen 20-3-2019)
Heisteeg ong. (kavel 20), Riel:
tijdelijk plaatsen woonunit (ingekomen 25-3-2019)
Hoek Tilburgseweg/Dorpsstraat
ong., kadastraal sectie B 7103:
afbreken en herbouwen muur
(ingekomen 14-3-2019)
Hoge Wal 6a, Goirle: aanleggen
uitweg (ingekomen 23-3-2019)

Hoogstraat 60, Goirle: wijzigen
gebruik pand (ingekomen 27-3-2019)
Koudepad 19, Goirle: verplaatsen
inrit en lantaarnpaal (ingekomen
25-3-2019)
Looienhoek 2, Riel: renoveren
woonboerderij (ingekomen 22-32019)
Spoorweide 5, Riel: plaatsen
overkapping bij bedrijfspand (ingekomen 25-3-2019)
Tilburgseweg 102 en 104, Goirle:
wijzigen gebruik pand t.b.v. realiseren
vier appartementen (ingekomen
26-3-2019)
Zandeind 40, Riel: kappen boom
(ingekomen 27-3-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Venneweg 43, Goirle: aanbrengen
kelderramen (verzonden 25-3-2019)
Wethouder Tra Plein 17, Goirle:
verbouwen woning en plaatsen
schuur (verzonden 25-3-2019)

VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN

Wijziging Drank- en
horecavergunning en
exploitatievergunning

Aantal m2 terras is gewijzigd bij
inrichting Hovel 18: (verzonden
19-3-2019)

Evenementenvergunning

• Evenement aan de Aalsedijk op
8-9-2019 (verzonden 21-3-2019)
• Evenement aan de Heisteeg
- Boomheide op 25 -5-019 (verzonden 25-3-2019)
• Garagesale op zondag 15-9-2019
(verzonden 26 -3-2019)

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.

UITNODIGING SCOOTMOBIELDAG

GEMEENTERAAD

VEILIG UW SCOOTMOBIEL GEBRUIKEN

WERKBEZOEK PROEFTUIN

Komt u ook naar de scootmobieldag
nieuwe stijl op 16 mei? Doe het voor
uw eigen veiligheid en die van uw
medeweggebruikers.

Op 23 maart bezocht de gemeenteraad het proeftuinproject Fokmast/
Regte Heide. Dit was afgesproken als
gevolg van de beeldvormende
vergadering van de raad op 4 december. Met een huifkar bezocht de raad
het gebied en hoorde over de mooie
plannen en ambities van een aantal
stakeholders. Zo sprak het puinsorteerbedrijf Paulissen over hun
ambities op het gebied van verduurzaming en circulaire economie en gaf
manege Van den Broek bijdrage te
willen leveren aan het herstel van de

Programma
De dag start om 9.30 uur, maar u
bent al vanaf 9.00 uur welkom in de
kantine van VOAB, Spoorbaan 45
(ingang Wim Rötherlaan) in Goirle.
Voor slechts € 5,- (ook begeleiders)
kunt u meedoen aan het afwisselende programma (incl. lunch, koffie/
thee). U oefent uw rijvaardigheid in
scootmobiel of elektrische rolstoel
op een circuit, doet kennis op over
verkeersregels en krijgt technisch

✁

advies over het gebruik en onderhoud. Na de lunch brengt u het
geleerde in praktijk.
Inschrijven
Vul de antwoordstrook in en geef
deze voor 9 mei af, samen met € 5,in gesloten envelop bij de balie aan
de Thomas van Diessenstraat 4,
Scootmobielcommissie, t.a.v. Prisca
Pigmans, ContourdeTwern,
T (013) 53 49 191.

ANTWOORDSTROOK
Ik doe mee aan de scootmobieldag op donderdag 16 mei
Naam :................................................................................................................................................................................................
Adres :.................................................................................................................................................................................................
Postcode / Woonplaats :..................................................................................................................................................
Telefoonnummer :..................................................................................................................................................................
Ik doe mee voor de ……......................…. keer.
Ik ben ……......................…. jaar in bezit van scootmobiel
Ik neem een begeleider mee: JA / NEE (omcirkel wat van toepassing is)
Ik heb ……......................…. uur scootmobielles gehad via ..................................................................................

Regte Heide door het faciliteren van
de recreant en beheer van de
heidegronden. Agrariër Vermeer sprak
over de zorg die zij hebben om hun
opvolgers een toekomst te kunnen
geven op hun bedrijf. Met Brabants
Landschap werd een tocht gemaakt
over de Regte Heide. De ochtend is
afgesloten op de golfbaan waar werd
verteld hoe zij kunnen bijdragen aan
het tegengaan van de verdroging van
de Regte Heide. De gemeenteraadsleden luisterden en stelden hun vragen.
Er zijn zorgen geuit, complimenten

WISSELING RAADSLEDEN

uitgedeeld en toekomstbeelden
uitgewisseld.
In feite alles waarvoor de proeftuin is
aangegaan, leren door te experimenteren!
Op 26 maart nam raadslid Corné de
Rooij na 9 jaar afscheid van de
gemeenteraad. Corné was fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor
het CDA. Voordat hij raadslid werd,
was hij ook al vier jaar actief als
commissielid. Meer dan eens werd
hij met voorkeursstemmen in de raad
gekozen, maar gaf nu te kennen dat
hij merkt dat de combinatie van een
groeiend agrarisch bedrijf, de
gemeenteraad en het privéleven
steeds lastiger wordt. Corné werd
bedankt voor zijn jarenlange inzet. In
de gemeenteraad volgt Ineke
Wolswijk hem op. Tess van de Wiel is
de nieuwe fractievoorzitter. Zij
werden hiermee van harte gefeliciteerd. De gemeenteraad van Goirle
bestaat nu uit 10 mannen en 9
vrouwen.

