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  SAMEN VOOR GOIRLE

In Mainframe kwamen afgelopen 
donderdag professionals binnen het 
sociaal domein in de gemeente 
Goirle samen om elkaar (nog) beter 
te leren kennen. Meer dan 30 
professionals van dertien verschillen-
de organisaties hebben met elkaar 
gespeeddatet en hebben verschillen-
de teambuildingsactiviteiten gedaan. 
De geslaagde middag Samen voor 

Goirle werd georganiseerd door 
ContourdeTwern, IMW, MEE, 
Stichting Jong, de GGD en Thebe. 
Wethouder Poos is te spreken over 
dit initiatief: "Het was een inspireren-
de bijeenkomst waardoor deze 
organisaties elkaar sneller en beter 
weten te vinden. Zodat zij de 
bewoners van de gemeente Goirle 
nog beter van dienst kunnen zijn."

AFVAL-
INZAMELING

GÔOLSE GEHEIMEN

WIJZIGING 
OPHAALDAGEN 
I.V.M. PASEN

ALLE GÔOLSE GEHEIMEN VERZAMELD  
IN NIEUWE UITGAVE

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 
u meer wilt weten over de 
inhoud van de functie kunt 
u contact opnemen met 
Ruud Lathouwers, hoofd 
van de stafeenheid Be-
stuurs- 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

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.

Kent u de verschillende Gôolse 
Geheimen al? Vanaf deze week is het 
nieuwe boekje verkrijgbaar met 
daarin een up-to-date aanbod van 
alle bijzondere typische Gôolse 
(onontdekte) plekken en bijbehoren-

de wandelroutes. Het boekje is onder 
andere verkrijgbaar op het gemeen-
tehuis en andere diverse horeca- en 
recreatieondernemers. 
Meer informatie vindt u op 
www.goolsegeheimen.nl.

VERKEERSVEILIGHEID
PROVINCIALE CAMPAGNE 'IK LET OP WILD!'

Met deze campagne worden 
Brabantse automobilisten bewust 
gemaakt van het gevaar van 
overstekend wild. In de provincie 
Noord-Brabant waren het afgelopen 
jaar ruim 1500 aanrijdingen met 
wild. In het voorjaar zijn de wilde 
dieren actief aan de wandel, 
daarom is het belangrijk om juist nu 
extra goed op te letten. Hieronder 
leest u wat u kunt doen in het geval 
er wild voor u opduikt.

Snelheid minderen, stuur recht 
houden
Rijdt u in bosrijk gebied waar veel 
wild oversteekt? Verlaag dan uw 
snelheid en let goed op, zeker in het 
donker als een dier voor de auto 
opduikt: remmen en het stuur 
rechthouden. Als het niet anders 
kan, kunt u het dier aanrijden. Dat 
laatste klinkt onlogisch, maar is toch 
het veiligst. In ruim de helft van de 

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.

Bergstraat 6, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 9-4-2019)
Bernhardstraat 4, Riel: bouwen erker 
(ingekomen 9-4-2019) 
Boschkens West, kadastraal bekend, 
sectie E 5611: bouwen oeverzwaluw-
wand (ingekomen 11-4-2019)
Hoge Wal 97, Goirle: aanleggen 
uitweg (ingekomen 7-4-2019)
Tilburgseweg 21, Riel: splitsen 
woning (ingekomen 10-4-2019)

Verlengen beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
Kerkstraat 49-51, Goirle: sloop 

voormalig fabrieksterrein Van 
Besouw met twee weken verlengd 
(verzonden 10-4-2019)

Ontwerp-besluit omgevingsvergun-
ning ter inzage
Kerkstraat 31, Riel: renoveren 
rijksmonument (VH 2019-0034)

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 
18-4-2019 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1, Goirle. Binnen 
genoemde termijn kan hierover 
schriftelijk of mondeling een ziens-
wijze naar voren worden gebracht. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen 
worden kenbaar gemaakt bij het 
college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle, 
Postbus 17, 5050 AA Goirle. Van uw 
mondelinge reactie wordt een 
verslag gemaakt. De aanvrager wordt 
zo nodig in de gelegenheid gesteld te 

reageren op de ingebrachte zienswij-
zen. Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak voor het 
inzien van de ontwerpbeschikking 
kunt u terecht bij de afdeling Veilig-
heid, Vergunningverlening en 
Handhaving, tel. 013-5310 610.

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure
Kerkstraat 28, Riel, verbouwen 
bakkerij (10-4-2019)
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken (vanaf de dag volgend op de 
verzenddatum en op grond van 
artikel 8:1 eerste lid Algemene wet 
bestuursrecht) beroep instellen bij de 
rechtbank. Een beroepschrift moet in 
tweevoud worden gezonden aan de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
Breda, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda.

Verleende omgevingsvergunning
Beeksedijk 26, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 8-4-2019) 
Blokakkers 1, Riel: vervangen 
handelsreclame (verzonden 
9-4-2019) 
De Dieze 29, Goirle: kappen blauw-
spar (verzonden 5-4-2019) 
Looienhoek 2, Riel: renoveren 
woonboerderij (verzonden 
8-4-2019) 
Van Malsenstraat 46, Goirle: 
uitbreiden woning met opbouw 
(verzonden 8-4-2019) 
Zandeind 15e, Riel: plaatsen woon-
unit instandhoudingstermijn van 
maximaal 2,5 jaar (verzonden 
8-4-2019)

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN
Drank- en horecavergunning en 
exploitatievergunning
Voor de inrichting gevestigd aan het 

Zandeind 32a - 34 te Riel (verzonden 
10-4-2019)

Standplaatsvergunning
Voor het innemen van een stand-
plaatsvergunning op de locatie 
Nieuwkerksedijk 15a te Goirle op 
donderdagen (verzonden 10-4-2019)
 
Evenementenvergunning
Voor het houden van een evenement 
op het adres Breehees 6 te Goirle op 
zondag 19 mei 2019 (verzonden 
10-4-2019)

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.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADS
VERGADERING
Dinsdag 23 april 2019,  
raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend, 19.30 uur
Bijeenkomst over periodieke 
terugkoppeling woningbouwpro-
jecten
• Bespreken RIB concept-format 

stand van zaken projecten
• Bespreken vervolgstappen

Oordeelsvormend, 20.45 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel eerste herijkte 

deelbegroting Jeugd 2019
4. Raadsvoorstel verordening 

Jeugdhulp
5. Sluiting

Besluitvormend, 22.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst 

raadsvergadering 26 maart 
2019

4. Lijsten ingekomen stukken 
vergaderingen  9 april en 23 
april 2019

5. Raadsvoorstel beschikbaar 
stellen krediet voor sloop 
basisschool De Wildert

6. Motie duurzaamheidslening
7. Motie Tijvoortsebaan
8. Inlichtingen vanuit het college
9. Vragen aan het college
10. Sluiting

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

ongelukken met wild is er letsel 
doordat de bestuurder is uitgewe-
ken en daarbij tegen een boom of 
een andere weggebruiker is aange-
reden. En dus níet doordat het wild 
is aangereden.

Bel politie bij aanrijding
In geval van aanrijding (en als u zelf 
veilig bent!) moet u altijd bellen met 
het algemene nummer van de 
politie (0900-8844). Ook als het dier 
is weggerend. De politie weet wie er 
ingeschakeld moet worden, om het 
dier te helpen. Zo nemen ze bijvoor-
beeld contact op met de boswach-
ter om het eventueel gewonde dier 
op te sporen.


