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OMLEIDINGEN TIJDENS STREETRACE 
Op maandag 10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag) vindt de Streetrace weer 
plaats. Dit sportief evenement wordt gehouden in het centrum van Goirle. 
Hierdoor is het centrum van Goirle van zaterdag 8 tot en met dinsdag 11 
juni 2019 wat moelijker bereikbaar. Op maandag 10  juni 2019 is een groot 
gedeelte van het centrum afgesloten voor het verkeer. 

Afsluitingen
Op zaterdag 8 juni vinden opbouw-
werkzaamheden plaats op en rond het 
Oranjeplein. Het parkeerterrein daar 
is dan gedeeltelijk afgesloten.  De 
doorgaande weg is wel vrij. Houd die 
dag rekening met mogelijk overlast. 
Op zondag 9 juni vinden er opbouw-
werkzaamheden plaats op het 
plantsoen aan de Marijkestraat, het 
Kloosterplein en het Oranjeplein. De 
wegen zijn wel bereikbaar. Houdt die 
dag rekening met mogelijke overlast. 
Op maandag 10 juni 2019 zijn de 
volgende straten tot 21.00 uur 
afgesloten: Oranjeplein, Marijkestraat, 
Tilburgseweg (van de kruising Van 
Haestrechtstraat tot aan de Sint 
Janstraat), Kloosterplein, Kalverstraat 
en De Hovel. Op dinsdag 11 juni 2019 
worden de laatste afbouwwerkzaam-
heden op het Oranjeplein afgerond. 
Het merendeel van de parkeervakken 
is die dag wel weer beschikbaar. Het 
plein wordt die dag uiterlijk 18.00 uur 
in zijn geheel vrijgegeven.

Parkeren
Als gevolg van de opbouwwerkzaam-
heden is het Parkeerterrein Oranje-
plein op 8 en 9 juni beperkt bereik-
baar. Op maandag 10 juni kunt u 
geen gebruik maken van de parkeer-
voorzieningen op het  Oranjeplein en 
de kelder van de Parkeergarage 
Hovel. Eigenaren van particuliere 
parkeerplaatsen in de Parkeergarage 
Hovel en de parkeerkelder onder Hof 
van Oranje zijn door de organisatie 
van de Streetrace persoonlijk op de 
hoogte gebracht. De overige parkeer-
voorzieningen in het centrum zijn die 
dagen gewoon bereikbaar. 

Omleiding en openbaar vervoer
De kruising Dorpsstraat - Tilburg-
seweg is afgesloten. Er is een 
omleidingsroute ingesteld. Volg de 
borden. Ook het openbaar vervoer 
wordt omgeleid. Houd de informatie 
van de openbaar vervoersdiensten in 
de gaten.  

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.

Baronielaan 76, Goirle: plaatsen 
erfafscheiding 
(ingekomen 14-5-2019)
Beukengaard 54, Goirle: plaatsen 
dakkapel (ingekomen 10-5-2019)
Dorpstraat 1, Riel: bouwen apparte-
ment aan achterzijde pand 
(ingekomen 17-5-2019)
Frankische Driehoek 1 en 2a, Goirle: 
bouwen vier tijdelijke lokalen bij 
basisschool Open Hof en Den 
Bongerd (ingekomen 20-5-2019)

Heisteeg (kavel 8), Riel: tijdelijk 
plaatsen woonunit 
(ingekomen 20-5-2019)
Tilburgseweg 104, Goirle: verbou-
wen woning naar twee appartemen-
ten (ingekomen 20-5-2019)
Tilburgseweg 193-08, Goirle : kappen 
twee sparren (ingekomen 16-5-2019)       

Verleende omgevingsvergunning
Kerkstraat 6, Riel: wijzigen gebruik 
woning (verzonden 16-5-2019)      
Koudepad 19, Goirle: verplaatsen 
inrit en lantaarnpaal 
(verzonden 16-5-2019)

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Evenementenvergunning
Evenement op het Dorpsplein in Riel 
van 28 t/m 30-6-2019 
(verzonden 21-5-2019)

Ontheffing geluidshinder
Op zondag 26-5-2019 locatie Schiet-
berg 6, Goirle (verzonden 21-5-2019)
Intrekken omgevingsvergunning kap 
(Wabo)
Kap van een boom op speelterrein 
achter Frankische Driehoek 1 en 2a 
(verzonden 23-5-2019)

VERKEERSBESLUITEN
Instellen van een parkeerverbod bij 
De Schoolmeesterpad tussen de 
Guido Gazellelaan en Schoolmeester-
pad 21.
Het instellen van een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken nabij 
Vonderwei 5, Riel. 

VERORDENINGEN
Verordening kwaliteit vergunning-
verlening, toezicht en handhaving 

omgevingsrecht Goirle.
Deze verordening is bekendgemaakt 
in het Gemeenteblad van 29-5-2019 
en treedt op 30-5-2019 in werking. U 
kunt de verordening vinden op 
https://zoek.officielebekend
makingen.nl of via www.goirle.nl 
Voor meer informatie over de 
verordening kunt u contact opnemen 
met de gemeente, tel. 5310697.

BELEID
Vergunningen-, toezicht- en handha-
vingsbeleid 
De gemeente heeft voor vergunning-
verlening,  toezicht en handhaving 
beleid vastgesteld. Het beleid maakt 
duidelijk op welke regels  op het 
gebied van onder meer bouwen en 
milieu de gemeente bijzonder let en 
hoe ze ingrijpt bij overtredingen. 

Daarnaast zijn in het beleid doelen 
gesteld om tot dienstbare en duurza-
me vergunningverlening, toezicht en 
handhaving te komen. Het beleid ligt 
ter inzage op het gemeentehuis. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
de afdeling VVH.

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. 

RECREATIE
Vacature
We zijn op zoek naar een 
nieuwe collega: 

Functioneel beheerder
20 uur per week

Op www.goirle.nl staat de 
volledige vacaturetekst.  

HANDHAVING

GOIRLE GAAT STRIJD AAN  
TEGEN AFVALDUMPING
Dankzij onderzoek door de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) 
heeft de gemeente de dader van een afvaldumping achterhaald. Deze 
persoon kreeg een boete van 380 euro en administratiekosten omdat hij in 
het buitengebied van Goirle een grote hoeveelheid vuilniszakken heeft 
gedumpt. Ook de opruimkosten worden in rekening gebracht. 

Burgemeester Mark van Stappers-
hoef: ” Wij accepteren het niet dat 
onze prachtige gemeente vervuild 
wordt door dit soort dumpingen. Het 
is ronduit asociaal. We doen er dan 
ook alles aan om de daders te 
achterhalen.”

Elke dumping wordt onderzocht 
Als gemeente treden we streng op 
tegen afvaldumpingen. Elke dumping 
wordt door onze BOA onderzocht om 
de dader te achterhalen. Als dat lukt, 
dan kan deze uitzien naar een boete. 
Maar ook de opruimkosten worden 
verhaald.  

Afval dumpen kost geld
Dumpingen kosten de gemeenschap 
veel geld. Regelmatig treffen we in 
onze gemeente dit soort illegale 
dumpingen aan. Dit loopt uiteen van 
een enkele vuilniszak tot bergen 
bouwafval. Het dumpen van allerlei 
soorten afval ontsiert de natuur, is 
slecht voor het milieu en bedreigt 
soms zelfs de volksgezondheid. 

Wat kunnen inwoners doen  
Inwoners kunnen helpen door 
melding te maken van dumpingen bij 
het online meldpunt van de gemeen-
te via www.goirle.nl of via Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000).

VEILIGHEID

NL-ALERT CONTROLEBERICHT OP 3 JUNI 
Maandag 3 juni om 12:00 uur zendt 
de overheid een NL-Alert controle-
bericht uit in heel Nederland. 
Ontvangt u het controlebericht op 
uw mobiel, dan weet u dat deze 
goed is ingesteld. 

Op de meeste mobiele telefoons die 
in Nederland worden verkocht is 
NL-Alert al ingesteld. Met het 
landelijke NL-Alert controlebericht 
dat de overheid op 3 juni verzendt, 
kunt u controleren of uw mobiel 
goed is ingesteld. Geen controlebe-
richt ontvangen? Ga dan naar de 
instelhulp nl-alert.nl en stel uw 
mobiel in.

GEMEENTEHUIS 
GESLOTEN

Op donderdag
Hemelvaartsdag 30 mei 
en vrijdag 31 mei.

AFVAL

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 
mei, haalt BAT geen afval op. 
Zet daarom uw container op 
zaterdag 1 juni  aan de straat in 
plaats van donderdag.

Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 
juni, haalt BAT ook geen afval. 
Zet daarom uw container op 
zaterdag 8 juni aan de straat 
in plaats van maandag.

Zondag 26 mei vond de feestelijke onthulling plaats van het beeld van ‘D’n 
Ballefrutter’. 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. Onder grote belangstelling werd het beeld onthuld. 



Wethouder Marijo Immink bezocht op uitnodiging van Motorcycle Support het 
Klim & Avonturenbos Rocks ‘n Rivers in Goirle. Sinds kort heeft het avonturen-
bos een avonturenpad voor rolstoelers. Motorcycle Support biedt mensen met 
een lichte beperking op kleinschalige wijze zinvol en relevant werk. Zo ook bij 
Rocks ‘n Rivers, waar zij opgeleide specialisten in dienst heeft. Zij begeleiden 
rolstoelers over het parcours vol hindernissen. 

ZORG EN WELZIJN

SAMEN LEVEN MET DEMENTIE 
Hoe is het om samen te leven met een demente dierbare? Hoe bespreekt u 
wederzijdse gevoelens? Wat doet u in gênante situaties? En hoe gaan we hier 
als samenleving mee om? Op 17 mei was er een festival om nooit te vergeten:  
een taboedoorbrekende dag over samen leven met dementie. Inspirerende 
experts, prikkelend theater, interactieve sessies en boeiende exposities gaven 
nieuwe inzichten en praktische handvatten.
 
Dementie is een gevoelig thema. 
Tijdens deze dag werd het onderwerp 
dementie goed op de kaart gezet en 
leerden de aanwezigen veel over de 
ziekte, maar vooral over de mens met 
de ziekte. Vrijwilligers, mantelzorgers, 
professionals (gemeenten en 
zorginstellingen) en personen met 
dementie waren aanwezig om met 
elkaar alles om dementie te 
bespreken.  

Een persoon met dementie  
Een van de aanwezigen omschreef het 
mooi: “De ziekte dementie is maar 
een klein stukje van mijn man. Mijn 
man is zoveel meer.”  De dag maakte 
duidelijk dat het belangrijk is dat niet 
alleen de personen met dementie 
begeleid worden, maar het hele gezin 
en soms de hele familie. Sommige 
personen rondom een persoon met 
dementie vinden het moeilijk om met 
de situatie om te gaan en haken af. 

 
Het is belangrijk dat iemand met deze 
persoon het gesprek aan gaat en 
helpt. Ook werd duidelijk dat het 
belangrijk is dat de familie zich richt 
op de zaken die nog wel goed gaan en 
daarvan samen te genieten.  En vooral: 
we spreken niet over dementerenden’, 
maar over ‘een persoon met 
dementie’. 

Waarom dementie op de kaart 
zetten?
Brabant is in Nederland koploper in 
vergrijzing. Eén van de grootste 
maatschappelijke uitdagingen die in 
het verlengde hiervan ligt, is de 
toename van het aantal mensen met 
dementie. In de provincie Brabant zal 
het aantal mensen met dementie 
stijgen naar bijna 61.000 in 2030, ten 
opzichte van ruim 34.000 in 2015. 
Zeventig procent  van de mensen met 
dementie woont thuis en de 
verwachting is dat dit zelfs tachtig  

procent zal worden. Met de wens van 
de overheid om ouderen zoveel 
mogelijk thuis te laten wonen en te 
laten verzorgen door vrienden of 
familie is het hard nodig om ervoor te 
zorgen dat de kwaliteit van leven van 
zowel mensen met dementie als van 
hun mantelzorgers goed blijft. 
Gemeente Goirle vindt het belangrijk 
dat alle Goirlenaren lang, gelukkig en 
veilig thuis kunnen wonen. Brabant wil 
in 2020 dementievriendelijk zijn. 
Gemeente Goirle is dat al.

DUURZAAMHEID

ONTHULLING BIJENHOTEL
De enthousiaste kleuters van 
basisschool De Bron mochten 
vrijdagochtend 24 mei een bijenhotel 
openen. Wethouder Bert Schellekens 
vertelde hen dat we veel bijen nodig 
hebben om te zorgen dat er appels, 
aardbeien en courgettes kunnen 
groeien. Het bijenhotel biedt schuil- 
en nestgelegenheid aan wilde bijen 

(niet te verwarren met honingbijen 
die in kasten gehouden worden). De 
grasvelden in de buurt zijn inmiddels 
ingezaaid met bloemmengsels waar 
de bijen straks hun voedsel kunnen 
vinden. Interesse in een bijenhotel in 
uw wijk? Neem dan contact op met 
Marieke Alberts via marieke.alberts@
goirle.nl.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING
Maandag 3 juni 2019, raadzaal 
gemeentehuis

Oordeelsvormend, 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel  (Meer)

jarenbegroting 2020-2023 en 
jaarrekening 2018 Diamantgroep

Er is 20 minuten ruimte gereserveerd 
voor gesprek met en vragen aan 
Diamantgroep

4. Raadsvoorstel begroting 2020 en 
jaarstukken 2018 GGD Hart voor 
Brabant

5. Raadsvoorstel 
Meerjarenbeleidsplan 

Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant 2019-2023

6. Raadsvoorstel evaluatie Goôlse 
Democratie

7. Sluiting
 
Besluitvormend, 21.15 uur
1.  Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  Vaststelling besluitenlijst 

raadsvergadering 21 mei 2019
4.  Lijst ingekomen stukken 

vergadering  3 juni 2019
5.  Raadsvoorstel  Voorjaarsnota
6.  Inlichtingen vanuit het college
7.  Vragen aan het college
8.  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 oordeelsvormende 
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


