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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN   

  VOLOP BELANGSTELLING VOOR 
BIODIVERSITEIT OP VOORJAARSMARKT

Zaterdag 6 april werd het voorjaar 
geopend met de voorjaarsmarkt bij 
Heemerf De Schutsboom. Wethou-
der Bert Schellekens benadrukte 
daarbij hoe belangrijk het is om ook 
in uw tuin te zorgen voor voldoende 
variatie in planten en dieren. Daarom 
stond er voor iedere bezoeker een 

insectenhotel klaar, met dank aan de 
bewoners van woonzorgcentrum 
Elisabeth, die deze hebben gemaakt. 
Ook kreeg iedereen een zakje 
gemengde bloemenzaad voor in de 
tuin om direct een goede groene 
start te kunnen maken aan het begin 
van het voorjaar.

AFVALINZAMELING
WIJZIGING OPHAALDAGEN I.V.M. PASEN

VACATURE
We zijn op zoek naar een 
nieuwe collega:

Adviseur P&O
32 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 Ruud Lathouwers, 
hoofd van de stafeenheid  
Bestuurs- en Directieonder-
steuning, telefoonnummer 
013- 5310 690.

Meer informatie op 
www.goirle.nl/vacatures 

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

Oranjeplein 1
Goirle

Postbus 17
5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverle-
ning en Handhaving. Bezwaren kunt u 
pas indienen nadat de omgevingsver-
gunning is verleend en is toegezon-
den aan de aanvrager.

Costerman Boodtstraat 84, Goirle: 
bouwen garage (ingekomen 
28-3-2019) 
Heisteeg ong. (kavel 15), Riel: 
bouwen woning en aanleggen uitweg 
(ingekomen 1-4-2019)
Oude Tilburgsebaan ong., kadastraal 
gemeente Goirle, sectie F 946: 
plaatsen voederruif (ingekomen 
28-3-2019) 
Tilburgseweg 7 en 7a, Goirle: 
uitbreiden woning en wijzigen 
gebruik pand (ingekomen 31-3-2019) 

Verleende omgevingsvergunning
Akkerweg 8, Riel: plaatsen twee 

trekkershutten (verzonden 1-4-2019) 
De Wetering 1, Goirle: uitbreiden 
woning garage/berging (verzonden 
1-4-2019)
Hoek Tilburgseweg/Dorpsstraat 
ong., kadastraal gemeente Goirle, 
sectie B 7103: afbreken en herbou-
wen muur (verzonden 2-4-2019) 
Kerkstraat 49-51, Goirle: kappen 
acht bomen (verzonden 28-3-2019) 
Kerkstraat 53, Goirle: kappen acht 
bomen (verzonden 28-3-2019) 
Pastoor de Beeckstraat 18, Goirle: 
uitbreiden woning (verzonden 
1-4-2019) 
Tijvoortsebaan 2-01, Goirle: bouwen 
fietsenstalling (verzonden 1-4-2019) 
Tilburgseweg 144d, Goirle: kappen 
boom (verzonden 28-3-2019) 

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN
Evenementenvergunning
Jaarmarkt Riel op zondag 2-6-2019 
(verzonden 2-4-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN
Inspraak en overleg voorontwerpbe-
stemmingsplan “Goorweg 7to”
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van 
donderdag 11 april 2019 gedurende 
drie weken (tot en met woensdag 
1 mei 2019) het voorontwerpbestem-
mingsplan “Goorweg 7to” (NL.
IMRO.0785.BP2018006Goorweg-
to-vo01) ter inzage ligt. Tegelijkertijd 
met de inspraak wordt overleg 
gevoerd met onder meer de provin-
cie en het waterschap, die in de 
gelegenheid worden gesteld een 
advies uit te brengen over het 
voorontwerp-bestemmingsplan.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van 
de huidige bestemming (“Agra-
risch-Paardenhouderij”) naar een 
bedrijfsmatige bestemming ten 
behoeve van statische (hobbymatige) 

opslag met dien verstande dat 
zelfstandige detailhandel wordt 
uitgesloten. Het perceel is kadastraal 
bekend als: gemeente Goirle, sectie 
K, nummer 462. Voor de exacte 
omvang en ligging van het plange-
bied wordt verwezen naar de 
verbeelding (plankaart).

Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan 
ligt tijdens bovengenoemde termijn 
ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur in de hal van het gemeen-
tehuis, Oranjeplein 1, Goirle en kan 
dan, of na afspraak, worden ingezien. 
Het plan is tevens raadpleegbaar op 
https://www.goirle.nl. en op de 
landelijke voorziening voor bestem-
mingsplannen www.ruimtelijkeplan-
nen.nl (NL.IMRO.0785.BP-
2018006Goorwegto-vo01). 
Tijdens de termijn van terinzageleg-
ging kunnen ingezetenen van de 
gemeente Goirle en belanghebben-

den schriftelijk een inspraakreactie 
over het voorontwerpbestemmings-
plan 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 
Theo Li, telefonisch bereikbaar op het 
nummer: (013-5310657).

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenen-
bezwaar. U kunt daar ook digitaal 
bezwaar maken. Let op: staat de 
verzenddatum bij een besluit? Dan 
start de bezwaartermijn de dag ná de 
verzendddatum. Meer informatie via 
T (013) 5310 610. 

Omdat Tweede Paasdag dit jaar op 
maandag 22 april valt, wordt uw afval 
niet op die dag opgehaald maar op 
zaterdag 20 april. Zet het voor de 
zekerheid in de agenda of ga naar 

www.mijnafvalwijzer.nl. Daar 
downloadt u ook de app voor uw 
smartphone met meer informatie 
over de ophaaldagen en tips om afval 
efficiënt te scheiden.

CONCERT

GEMEENTEHUIS GOIRLE                 TOEGANG:  GRATIS
ZONDAG 14 APRIL 2019            AANVANG:   12.30 UUR

U kunt tevens de tentoonstelling van Tan van Dooren bezoeken. Het gemeentehuis is geopend tussen 12.00 en 15.00 uur

ESCALA  Percussion
Jop Schellekens
Reggy van Bakel
Demos Horn
Michiel Mollen

HERINRICHTING BARONIELAAN
VOORRANGSSITUATIE BIJ KRUISINGEN

De herinrichting is klaar maar 
mogelijk bestaat er nog wat ondui-
delijkheid over de voorrangssituatie 
op de kruisingen van de vernieuwde 
Baronielaan. Ook hier geldt: verkeer 
van rechts heeft voorrang! Zowel op 
de gewone kruisingen als de 
kruisingen die voorzien zijn van een 
verhoogde gele drempel. 

Uitzonderingen daarop zijn zijstra-
ten die uitgevoerd zijn als in-/
uitritten (hier loopt de stoep langs 
de Baronielaan en Acacialaan 
gewoon door). Bij die situaties heeft 
doorgaand verkeer op de Baro-
nielaan en Acacialaan voorrang t.o.v. 
automobilisten die uit de zijstraten 
komen.

OPROEP
TENTOONSTELLING 
AMATEURKUNSTENAARS 2019
Ook dit jaar organiseert de commissie 
Kunst en Cultuur weer een tentoon-
stelling 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, 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 

WAT DOET DE REKENKAMERCOMMISSIE?
De rekenkamercommissie doet 
onafhankelijk onderzoek voor de 
gemeenteraad en levert hiermee een 
bijdrage aan een goed functionerende 
gemeente. Bij elk onderwerp dat de 
commissie onderzoekt, staan de 
volgende thema’s en vragen centraal:
• Heeft de gemeente bereikt wat ze 

wilde bereiken (doeltreffendheid)?
• Heeft de gemeente gedaan wat ze 

moest doen en tegen zo laag 
mogelijke kosten (doelmatigheid)?

• Heeft de gemeente gehandeld 
volgens de wettelijke kaders en 
regelgeving?

De commissie rapporteert over de 
resultaten aan de gemeenteraad. 

Voor de gemeenteraad zijn de 
rapporten van de commissie een 
hulpmiddel om het college te contro-
leren. Dit is één van de taken van de 
gemeenteraad. Daarnaast gebruikt 
het gemeentebestuur de onderzoeks-
resultaten om  het beleid te verbete-
ren en inwoners te laten zien wat er 
met gemeenschapsgeld gebeurt.

De rekenkamercommissies van de 
gemeenten Dongen, Loon op Zand en 
Goirle werken samen om hun taken 
beter te kunnen uitvoeren. Voor Goirle 
heeft de Rekenkamer onder andere 
onderzoek gedaan naar de WMO, 
projectmatig werken en het verbete-
ren van de begrotingsmethodiek.

maggie.de.jong@goirle.nl. Op de 
website vindt u ook de voorwaarden 
voor deelname aan de tentoonstel-
ling. Let op! De uiterste inleverdatum 
voor het inschrijfformulier is 15 april 
2019.

GEMEENTERAAD


