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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.

Heisteeg 5 (kavel 20), Riel: bouwen 
woning en aanleggen uitweg (ingeko-
men 30-4-2019)
Hoogeindseweg 31, Goirle: kappen 
elf bomen (ingekomen 7-5-2019)
Kerkstraat 6, Riel: wijzigen gebruik 
woning (ingekomen 25-4-2019)
Nieuwkerksedijk 21, Goirle: bouwen 
loods en aanleggen uitweg (ingeko-
men 1-5-2019)
Schootjesbaan 2, Riel: tijdelijk 
bewonen schuur (ingekomen 
25-4-2019)

Spoorbaan 4, Goirle: kappen 
kersenboom (ingekomen 1-5-2019)
Struikheide 1 (aangevraagd als 
Heisteeg ong., kavel 16), Riel: 
plaatsen van vier tijdelijke woonunits 
(ingekomen 30-4-2019)      

Uitstellen termijn omgevings-
vergunning
Hoge Wal 6a, Goirle:  aanleggen 
uitweg is uitgesteld tot 19-6-2019 
(verzonden 8-5-2019)

Verlengen beslistermijn 
met zes weken
Zandeind 15a, Riel: herbouwen 
woning (verzonden 8-5-2019)
Nobelstraat 2-02, Goirle: wijzigen 
gebruik bedrijfspand (verzonden 
6-5-2019)

Verleende omgevingsvergunning
het perceel gelegen tussen het Bels 
Lijntje en de Oude Tilburgsebaan, 
kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie K nummer 530 en 531: 
plaatsen (kunstwerk) vliegtuig en 
informatiepanelen; kappen bomen 
en aanleggen historisch pad en 
rustplek t.b.v. schijnvliegveld De Kiek 
(verzonden 6-5-2019)
Kerkstraat 49-51, Goirle: slopen en 
wijzigen gemeentelijke monumenten 
op voormalige fabrieksterrein Van 
Besouw (verzonden 7-5-2019)
Parallelweg 6-02, 6-03, 6-04, 6-05, 
Goirle: bouwen bedrijfshal  (verzon-
den 6-5-2019)
Urnenveld 5, Goirle: kappen boom 
(verzonden 3-5-2019)

Geaccepteerde melding
Tijvoortsebaan 5, Goirle : brandveilig 

gebruik bedrijfspand (verzonden 
26-4-2019)

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning/ontheffing 
drank- en horecawet
Concours hippique aan de Loopgra-
ven / Heispoorke van 28 t/m 30 juni 
2019 (verzonden 7-5-2019)
Evenement locatie Hoge Wal 15, 
Goirle op zondag 7-7-2019 (verzon-
den 7-5-2019)

Gedeeltelijke intrekking Drank- en 
horecavergunning en exploitatie-
vergunning
Het terrasgedeelte van de Horeca-in-
richting aan de Kerkstraat 60, Goirle. 
(verzonden 10-5-2019)

VERORDENINGEN
De Verordening jeugdhulp gemeente 
Goirle is op 7-5-2019 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het 
besluit is elektronisch bekendge-
maakt in het Gemeenteblad van 
10-5-2019 en treedt 11-5-2019, de 
dag na de bekendmaking, in werking. 
U kunt deze verordening vinden op 
https://zoek.officielebekendmakin-
gen.nl of via www.goirle.nl.

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. 

Op 9 mei ontvingen wij betrokken 
inwoners met een hart voor het 
groene goud in de gemeente Goirle. 
Tijdens de informele bijeenkomst in 
ons Lentecafé stelden inwoners 
vragen en deelden zij hun ideeën met 
ons. Ook konden wij uitleggen hoe 
wij omgaan met het natuurlijk beheer 
in de gemeente. We spraken over 

groene daken, geveltuintjes, bijen en 
vlinders en onderhoud van plantsoe-
nen. Eén van de ideeën was om het 
blad in de plantsoenen te laten liggen 
als compost. 
Wat ons betreft is het Lentecafé voor 
herhaling vatbaar. Samen gaan we 
voor een leefbare groene woonom-
geving!

UITNODIGING 

ONTHULLING BEELD VAN D'N 
BALLEFRUTTERSGAT
Goirle, een dorp met ballen! Het dorp van 'D'n Ballefrutter', niet alleen 
tijdens Carnaval. D'n Ballefrutter is onlosmakelijk verbonden met de 
geschiedenis van ons dorp. Het staat symbool voor de ondernemers- en 
innovatiekracht van het Goirle van vandaag.

Vacature
De Commissie Kunst en 
Cultuur zoekt nieuwe 
leden. Op www.goirle.nl/ 
vacatures staat de volledi-
ge vacaturetekst. Als je 
meer wilt weten over de 
inhoud van de functie kun 
je contact opnemen met 
Maggie de Jong, afdeling 
Ontwikkeling, telefoon-
nummer 013- 5310 614.

Meer informatie op 
www.goirle.nl/vacatures

OPROEP

AANVRAGEN LINTJESREGEN 2020
Op vrijdag 26 april jl. werden vijf inwoners van de gemeente Goirle 
verrast met een Koninklijke onderscheiding in het kader van de zoge-
naamde lintjesregen. Kent u ook iemand die zo'n lintje verdient? Geef die 
dan zo snel mogelijk op. Vertel ook waarom u dat vindt. Wie weet krijgt 
deze persoon zo'n mooie onderscheiding op Koningsdag 2020. 

'T VEN-NOORD

DRUK BEZOCHTE INLOOPAVOND GROOT 
ONDERHOUD 'T VEN-NOORD
Dinsdag 7 mei vond een inloopavond plaats waar wij het concept-ont-
werp toonden voor het groot onderhoud aan de wijk 't Ven-Noord. De 
belangstelling was groot. We ontvingen veel enthousiaste reacties op het 
plan. Veel goede vragen werden gesteld, suggesties gegeven en verbeter-
punten aangedragen. De bewoners hadden zich goed in de plannen 
verdiept.

De afgelopen periode is door 
kunstenares Jeanne van de Midde 
hard gewerkt aan het maken van 
het beeld van 'D'n Ballefrutter'. Nu 
is het tijd voor de feestelijke 
onthulling. U bent hierbij van harte 
welkom. 

Datum: zondag 26 mei
Tijd: 13.00 uur

Locatie: cultureel centrum 
Jan van Besouw,

Thomas van Diessenstraat 1, Goirle

Het beeld is mede mogelijk ge-
maakt door een samenwerking 
tussen het gemeentebestuur, de 
Stichting Karnaval Ballefruttersgat 
(SKB) en de commissie kunst en 
cultuur. Nu krijgt het een prominen-
te plek in het centrum van Goirle bij 
de hoofdingang van het cultureel 
centrum Jan van Besouw. Het is een 

realistische uitvoering van D'n 
Ballefutter. 

Programma 
13.00 Ontvangst  in de foyer 
13.15 Welkomstwoord burge-

meester
13.25  Uitleg kaatseballensport 

door Theo Kuipers van het 
Kaatsmuseum in Franeker

13.45  Onthulling door wethou-
der cultuur Johan Swaans

14.30 Einde programma 

Aanvullend is in de foyer een 
expositie van 'D'n Ballefrutter'. In 
de theaterzaal  draait doorlopend 
een film waarin te zien is hoe het 
beeld gemaakt is. 

Wij hopen u te mogen ontmoeten 
op zondag 26 mei. Graag tot dan!

AFVAL

SCHEIDT U OOK AL UW AFVAL?

Uitnodiging
De voorstellen voor 2020 moeten 
voor 15 juni 2019 worden ingele-
verd. Daarom nodigt burgemeester 
Van Stappershoef u uit zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met 
Sabine Simons via T (013) 5310 683 
of per mail via sabine.simons@
goirle.nl  als u iemand op het oog 
heeft. Zij vertelt u graag welke 
richtlijnen er zijn en welke gegevens 
u moet verzamelen om uw voor-
dracht te ondersteunen. Een naam 
alleen volstaat dus niet. Ook op 
www.lintjes.nl is meer informatie te 
vinden over de procedure.

Meer dan vijftien jaar
Koninklijke onderscheidingen 
worden tegenwoordig vooral 
toegekend aan personen, die zich 
langdurig (meer dan vijftien jaar) als 
vrijwilliger hebben ingezet voor de 
samenleving of die iets hebben 
gedaan met een bijzondere waarde 
voor de samenleving. Denkt u dit 
jaar eens extra aan vrouwen die u 
kunt voordragen, want zij verzetten 
vaak veel vrijwilligerswerk terwijl 
we dat niet terugzien in het aantal 
vrouwen dat voorgedragen wordt. 

Door het afval  te scheiden kunnen 
we grondstoffen  opnieuw gebrui-
ken en neemt de hoeveelheid 
restafval af. Wij willen inQ 2021 nog 
maar maximaal 60 kilogram 
restafval per inwoner over houden. 
Helpt u mee?  Voor meer informatie 
over afval scheiden kijkt u op www.
goirle.nl.

Wist u dat
- u stank en maden kunt voorko-

men door rauw vlees- of visresten 
in een stuk krant, keukenpapier of 
in 'n biologisch afbreekbaar zakje 
te verpakken? 

- hedera takjes of klimop giftig zijn 
en helpen tegen maden?

- u zelf compost voor eigen gebruik 
kunt maken door uw gft in een 
compostvat of composthoop te 
vergisten? 

Hoe verder? 
We gaan ons best doen zoveel 
mogelijk van de gemaakte opmer-
kingen daadwerkelijk te verwerken. 
Hierna wordt het concept ontwerp 
afgerond en daarna definitief 
vastgesteld. Dat ontwerp wordt 

gebruikt bij de aanbesteding van de 
werkzaamheden.

Groot onderhoud 
De wijk 't Ven-Noord, gelegen 
tussen de Rillaersebaan, Tilburg-
seweg, Van Malsenstraat en 

Kempenlaan in Goirle, is groen en 
sfeervol maar ook verouderd. 
Bovendien zijn bestrating, riolering 
en openbare verlichting in slechte 
staat. Groot onderhoud is dus hard 
nodig. Tegelijkertijd pakken we de 
verkeersveiligheid aan en bereiden 
we ons goed voor op klimaatveran-
deringen. Eind 2019 starten de 
werkzaamheden.

Meer informatie 
Meer informatie is de vinden op 
www.goirle.nl/tvennoord. Hier is 
ook het concept ontwerp te vinden 
en binnenkort dus ook het definitief 
concept ontwerp.



VERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT
Op donderdag 23 mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. 
Op verschillende manieren schenken we de komende periode aandacht 
aan de verkiezingen, ook op social media. Afgelopen week ontving u de 
stempas(sen). Kom stemmen, want elke stem telt!

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADS- 
VERGADERING
Dinsdag 21 mei 2019, 
raadzaal gemeentehuis

Besluitvormend, 19.30 uur
In verband met behandeling van de 
voorjaarsnota in de oordeelsvor-
mende vergadering, heeft de 
regiegroep besloten de besluitvor-
mende vergadering vóór de 
oordeelsvormende vergadering te 
plannen.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst raads-

vergadering 7 mei 2019
4. Lijst ingekomen stukken vergade-

ring  21 mei 2019
5. Raadsvoorstel beleidsstukken: 

vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH)

6. Raadsvoorstel verordening 
kwaliteit VTH omgevingsrecht

7. Inlichtingen vanuit het college
8. Vragen aan het college
9. Sluiting

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

2020*
4. Sluiting

De gemeenteraad van Goirle wil 
burgers en organisaties graag 
betrekken bij beslissingen. Eén van 
de manieren om uw mening te 
geven is gebruik te maken van het 
spreekrecht in de oordeelsvormen-
de vergaderingen. Hiervoor kunt u 
zich tot 12.00 uur op de dag van de 
oordeelsvormende vergadering 
aanmelden bij de griffie via (013) 
5310 626 of door te mailen naar 
gemeenteraad@goirle.nl. 

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

Volmacht
Als u niet zelf uw stem kunt uitbren-
gen, dan kunt u iemand anders 
volmacht verlenen. Deze persoon 
mag dan namens u uw stem 
uitbrengen. Op de achterzijde van 
uw stempas kunt u de naam 
invullen van de persoon (gemach-
tigde) die voor u gaat stemmen. Dat 
kan iedereen zijn die in Goirle of 
Riel woont en ook een stempas 
heeft ontvangen. De kiezer die u 
machtigt, moet zelf ook voor het 
Eurpopees Parlement gaan stem-
men. Let op: de gemachtigde mag 
maximaal twee machtigingen 
hebben en hij moet de volmacht-
stem gelijktijdig met de eigen stem 
uitbrengen. De gemachtigde moet 
een kopie van een geldig identiteits-
bewijs van u laten zien.

Stemmen in een andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt 
stemmen, dan heeft u een kiezers-
pas nodig. De kiezerspas vraagt u 
aan bij het gemeentehuis  tot 
uiterlijk 22 mei 12.00 uur Neem uw 
stempas en een geldig legitimatie-
bewijs mee. U kunt ook een 
formulier downloaden op www.
goirle.nl en uw verzoek schriftelijk 
indienen. De schriftelijke aanvraag 
ontvangen wij graag uiterlijk 20 mei 
2019. Uw stempas moet u inleve-
ren. 

Informatie 
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Marieke Spijkers of 

Marijke Versteeg. Zij zijn bereikbaar 
via marieke.spijkers@goirle.nl/
marijke.versteeg@goirle.nl of 
013-5310521/013-5310520 
Informatie over de verkiezingen 
kunt u ook vinden op de website 
van de gemeente: www.goirle.nl. 

Waar kunt u stemmen op donder-
dag 23 mei 2019?
1. Gemeentehuis, Oranjeplein1, 

Goirle
2. Woonzorgcentrum "Elisabeth" 
 Bergstraat 6, Goirle
3. Zorgcentrum "Guldenakker", 

Wittendijk 2, Goirle
4. Basisschool "Den Bongerd", 

Frankische Driehoek 2a, Goirle
5. Café "Bij Ons", Frankische 

Driehoek 4a, Goirle
6. Basisschool "De Kleine Akkers" 

Burgemeester Philipsenstraat 2, 
Goirle

7. Basisschool "De Regenboog" 
Grobbendonckpark 43, Goirle

8. Basisschool "De Bron" Waterput 
54, Goirle

9. Cultureel Centrum Jan van 
Besouw, Thomas van Dies-
senstraat 1, Goirle

11. Sporthal "De Wissel" De Schiet-
berg 8, Goirle

12. Basisschool "Het Schrijverke" 
Guido Gezellelaan 137, Goirle

13. Ontmoetingscentrum "de 
Leybron", Dorpsplein 20, Riel

14. Basisschool "De Vonder",  
Goirleseweg 3, Riel

GEMEENTERAAD

STATUSHOUDERS IN BEELD

Op dinsdag 7 mei werd in het 
gemeentehuis een beeldvormende 
avond georganiseerd  over status-
houders. Het hele traject dat een 
statushouder doorloopt werd 
geschetst, van aankomst in Neder-
land tot en met het leven in de 
Goirlese samenleving. In een 
interview vertelde een statushou-
der dat hij hier werkt als automon-
teur en dat zijn 4 kinderen hier 

graag naar school gaan. Ze vinden 
het fijn dat ze in Goirle goed en 
veilig kunnen wonen. Om hun plek 
te vinden in onze maatschappij heb-
ben ze goede begeleiding gehad 
van de vrijwilligers van de Werk-
groep Opvang Statushouders en 
ContourdeTwern. Samen met de 
gemeente ondersteunen zij status-
houders op hun weg naar zelfred-
zaamheid. Kortom, een inspireren-
de avond , met veel informatie, een 
boeiend verhaal en bevlogen 
vrijwilligers. 

RAADSABC

RAADSINFORMATIESYSTEEM (RIS)
In het RaadsABC leest u meer over zaken die met de gemeenteraad te 
maken hebben. Iedere keer staat er een bepaald onderwerp centraal. De 
raad vindt het belangrijk u te informeren en u te betrekken bij wat er 
speelt in de politiek, want uw mening telt!

Deze keer meer over het Raadsin-
formatiesysteem, afgekort het RIS. 
Dit is de website van de gemeente-
raad: https://raad.goirle.nl. U vindt 
er bijvoorbeeld informatie over wie 
de raadsleden zijn en welke verga-
deringen er plaatsvinden. De 
vergaderstukken zijn openbaar, u 
kunt deze hier dan ook lezen. De 
volgende raadsvergadering is op 21 
mei. Dan wordt de voorjaarsnota 
behandeld. De raadsleden gaan dan 
met elkaar in debat en kunnen 
vragen stellen aan het college. Op 3 
juni neemt de raad een besluit over 
de Voorjaarsnota. Op het RIS kunt u 
er alles over lezen.

U kunt op deze website ook een 
e-mail abonnement nemen, 
waardoor u steeds wordt geïnfor-
meerd over nieuw toegevoegde 
documenten en vergaderingen. 

Raadsvergaderingen live volgen
Vergaderingen van de gemeente-
raad en raadscommissies worden 
live uitgezonden op het RIS. U kunt 
deze dus vanuit huis direct volgen 
of later terugkijken. Verder vindt u 
er themadossiers en nieuwsberich-
ten. Om u nog beter van dienst te 
kunnen zijn wordt het RIS binnen-
kort verbeterd en vernieuwd. Wij 
houden u op de hoogte!

In contact met uw raad
Wilt u iets bespreken met de raad? 
Dat kan op verschillende manieren: 
in contact treden met een raadslid, 
inspreken in een vergadering of 
zelfs een burgerinitiatief indienen. 
Wilt u meepraten met de raad van 
de gemeente Goirle, kijk dan eens 
op het RIS (https://raad.goirle.nl) of 
neem contact op met de raadsgrif-
fie via gemeenteraad@goirle.nl. 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl


