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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN   

  OPROEP ERVARINGSONDERZOEK
De gemeente Goirle laat de dienst-
verlening op het gebied van werk en 
inkomen onderzoeken. Dit onder-
zoek wordt uitgevoerd door 
ZorgfocuZ, een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. Als u uw 
ervaringen deelt, kunnen wij onze 
dienstverlening verbeteren. Wij 
vragen u daarom mee te doen aan 
dit onderzoek.

Hoe doet u mee?
Inwoners die ondersteuning op het 
gebied van werk en inkomen 
ontvangen, hebben inmiddels per 
post een vragenlijst thuisgestuurd 
gekregen. U kunt deze invullen en 
gratis terugsturen. Ook kunt u de 
vragenlijst digitaal invullen, via 
www.zorgfocuz.nl/participatiegoirle. 

Instructies hiervoor leest u in de 
brief. 

Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 10 minuten. Uw antwoor-
den helpen ons bij het verbeteren 
van onze dienstverlening. Als dank 
voor uw medewerking ontvangt u 
een cadeaubon ter waarde van 10 
euro. Alvast bedankt voor uw 
deelname.

Hulp nodig bij het invullen 
van de vragenlijst?
De medewerkers van de formulie-
renbrigade helpen u graag bij het 
invullen van de vragenlijst. U kunt 
hen bereiken door een mail te sturen 
naar formbrig.goirle@gmail.com of 
door te bellen naar 06-38369551.

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

AFVAL
TIP: GEBRUIK EEN GFT-BAKJE  
OP UW AANRECHT

VACATURE
We zijn op zoek naar een 
nieuwe collega:

Toezichthouder 
omgevingsrecht
36 uur per week

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

Plaats een bakje op het aanrecht voor 
uw GFT-afval. Dan hoeft u niet voor 
iedere bananenschil naar buiten. 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 makkelijker uw 
GFT kan scheiden en afval kan 
voorkomen. Een klein bakje op het 
aanrecht voorkomt dat u GFT in de 
prullenbak gooit. Nog teveel etensres-
ten, 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 onze 
Facebook pagina en deel uw tips!

BELASTING
HUIS-AAN-HUIS CONTROLE 
HONDENBELASTING
Vanaf eind mei, begin juni stuurt de 
gemeente controleurs van de 
hondenbelasting op pad. De 
controle is nodig omdat niet iedere 
hondenbezitter zijn of haar hond 
heeft aangemeld. Dit is verplicht.

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.
Regenwulp 11, Goirle: plaatsen 
opbouw (ingekomen 11-4-2019)
Spaansehoek 6, Riel: plaatsen 
schuilstal (ingekomen 15-4-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Bernhardstraat 4, Riel: bouwen erker 
(verzonden 15-4-2019) 
Bodepad 3, Goirle: kappen den 
(verzonden 12-4-2019) 
Hoogstraat 60, Goirle: wijzigen 
gebruik pand (verzonden 15-4-2019)
Oude Tilburgsebaan 48, kadastraal 
gemeente Goirle, sectie F 946: 
plaatsen voederruif (verzonden 
15-4-2019) 
Schoolstraat 3, Goirle: intern 
verbouwen woning en wijzigen dak 
(verzonden 15-4-2019) 

Spoorweide 5, Riel: plaatsen 
overkapping bij bedrijfspand (verzon-
den 15-4-2019) 
Tijvoortsebaan 5, Goirle: aanbren-
gen van drie voorzetsluizen, plaatsen 
zeecontainer, trafo, poort, verbreden 
van inrit en kappen twee bomen 
(verzonden 15-4-2019)
Tilburgseweg 74, Goirle: verbouwen 
winkel en plaatsen pui (verzonden 
15-4-2019) 
Zandeind 40, Riel: kappen boom 
(verzonden 11-4-2019) 

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN
Drank- en horecavergunning 
Voor het exploiteren van een 
(para-commerciële) horeca inrichting 
aan de Geitenhoef 2 te Goirle 
(verzonden 18-4-2019)

Evenementenvergunning
Evenement op het Kloosterplein te 
Goirle op zaterdag 27-4-2019 
(verzonden 16-4-2019)
Evenement in het centrum van Goirle 
op zondag 26-5-2019 (verzonden 

17-4-2019)
Evenement in het centrum van Goirle 
op maandag 10-6-2019 (verzonden 
16-4-2019)

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.

De controleurs hebben een legiti-
matiebewijs van de gemeente bij 
zich. Vragen worden aan de deur 
afgehandeld. Komt de controleur 
een hond tegen die niet is aange-
meld, dan doet de controleur dat 

meteen online met de eigenaar. Is 
er niemand thuis en wel een 
vermoeden dat er niet-aangemelde 
honden zijn, dan krijgt u per post 
een aanmeldformulier van de 
gemeente. U bent verplicht om dit 
formulier in te vullen, ook als u geen 
hond heeft.

Hond aanmelden
U kunt zelf uw hond aanmelden via 
www.goirle.nl/honden. Hier vindt u 
ook meer informatie over de kosten.

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl


