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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 toegezonden 
aan de aanvrager.

Bernhardstraat 8, Riel: kappen boom 
(ingekomen 28-5-2019)
Goorweg 2, Riel: bouwen stal/carport 
(ingekomen 28-5-2019)
Parallelweg 6c, Goirle: plaatsen 
erfafscheiding en reclamebord 
(ingekomen 26-5-2019)
Spoorbaan 4, Goirle: uitbreiden 
woning en vervangen garage (ingeko-
men 29-5-2019)
Van Malsenstraat 30, Goirle: plaatsen 
dakkapel (ingekomen 26-5-2019)

Verlengen beslistermijn
Bergstraat 6, Goirle: aanvraag kap 
boom is verlengd tot 16-7-2019

BESTEMMINGSPLANNEN
Ontwerp-bestemmingsplan “Abco-
venseweg 23 en 23A” (Goirle)
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend, dat op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening met ingang van 6 juni 2019 
het ontwerp-bestemmingsplan 
“Abcovenseweg 23 en 23A” (NL.

IMRO.0785.BP2018007Abcoven-
se-ow01) gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage ligt. 

Doel, ligging en begrenzing
Het plangebied betreft de percelen 
kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie B, nummers 5884, 6010, 6012, 
6242, 6600 en 6939, plaatselijk 
bekend Abcovenseweg 23 en 23A, 
Goirle. Het plan voorziet in de 
mogelijkheid tot het realiseren van 
een kantoor naast het perceel 
Abcovenseweg 23, Goirle. Parkeren 
ten behoeve van deze kantoorfunctie 
zal plaatsvinden op het achterliggende 
terrein aan de overzijde van de 
Nieuwe Leij. Daarnaast zal de detail-
handelsbestemming tussen de 
panden Abcovenseweg 23 en 23A 
worden gewijzigd in een woonbe-
stemming (het aantal woningen blijft 
overigens gelijk, namelijk twee, zoals 
in de huidige situatie ook het geval is, 
te weten Abcovenseweg 23 en 23A). 
Tenslotte voorziet het plan in een 
sanering van voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing en in een land-
schappelijke inrichting. Voor de exacte 
omvang en ligging van het plangebied 
wordt verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter visie en reageren
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 
daarop betrekking hebbende stukken 

die redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende 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 ook raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website: www.goirle.nl 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl 
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder over het 
ontwerp-bestemmingsplan zijn 
zienswijze naar voren brengen bij de 
gemeenteraad van Goirle, naar keuze, 
op de volgende wijze:
schriftelijk (adres: gemeenteraad van 
Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of
mondeling, na afspraak met de 
behandelend ambtenaar (telefoon 
013-5310658).

Inspraak en overleg voorontwerpbe-
stemmingsplan Leijoever (Riel) 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van 6 
juni 2019 gedurende drie weken het 
voorontwerpbestemmingsplan 
Leijoever (NL.IMRO.0785.
BP2017005Leijoever-vo01) ten 
behoeve van inspraak ter inzage ligt. 
Tegelijkertijd met de inspraak wordt 
overleg gevoerd op grond van het 
Besluit ruimtelijke ordening. Het plan 

is raadpleegbaar op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl 

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in de mogelijkheid 
tot het realiseren van maximaal 14 
woningen. Het plangebied betreft de 
locatie van het voormalige Skolge-
bouw en ligt globaal tussen de 
Vonderstraat, ‘t Leike en de Goirlese-
weg, Riel. Voor de exacte omvang en 
ligging van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan 
ligt tijdens bovengenoemde termijn 
ter inzage, op werkdagen tijdens 
openingstijden, bij de receptie van het 
gemeentehuis, Oranjeplein 1, Goirle 
en kan dan, of na afspraak, worden 
ingezien. Het plan is raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en op 
www.goirle.nl Tijdens de termijn van 
terinzagelegging kunnen ingezetenen 
van de gemeente Goirle en belang-
hebbenden schriftelijk een zienswijze 
over het voorontwerpbestemmings-
plan naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Goirle, postbus 17, 5050 AA 
Goirle. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met de behandelend 
ambtenaar (13-5310658).

Bestemmingsplannen 
"Dorpstraat 28A" (Riel) en 
Parapluplan gemeente Goirle
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat de bestemmings-
plannen "Dorpstraat 28A" (vastgesteld 
op 26 februari 2019) "Parapluplan 
gemeente Goirle" (vastgesteld op 12 
maart 2019) op respectievelijk 26 april 
2019 en 10 mei 2019 inwerking zijn 
getreden en onherroepelijk zijn 
geworden. Deze bestemmingsplannen 
zijn raadpleegbaar op www.ruimtelij-
keplannen.nl

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Evenementenvergunning
Evenement op 21 en 22 september 
2019 op het terrein aan het Gorps-
baantje 1, Goirle en omliggend 
bosgebied (verzonden 27-5-2019)

VERKEERSBESLUITEN
Het verplaatsen van een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken nabij 
Sint Jansstraat 4.

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. 

BEN JIJ EEN JONGE MANTELZORGER? 
Ben jij jonger dan 24 jaar en zorg jij 
voor een zieke vader, moeder, 
broer of zus? Dan ben jij een jonge 
mantelzorger. De week van 3 t/m 9 
juni 2019 is het de Week van de 
Jonge Mantelzorger. Door aandacht 
te geven aan jonge mantelzorgers 
hopen wij dat jij zelf om hulp durft 
te vragen als dat nodig is. 

Mantelzorg, het zorgen voor een ziek 
familielid: de meesten denken dat 
alleen volwassenen dat doen. Maar 
niets is minder waar. Van alle 
jongeren (tot en met 24 jaar) in 
Nederland is één op de vier een 
zogenaamde jonge mantelzorger. Zij 
helpen thuis vaak mee of zorgen zelfs 
voor een familielid. Bijvoorbeeld voor 
een familielid met een lichamelijke 
beperking, een verslaving of psychi-
sche stoornis. “Kinderen en jongeren 
zien zich vaak niet als jonge mantel-
zorger en voelen zich niet aangespro-
ken door deze term. Het gaat er om 
dat zij gezien en gehoord worden. 
Daar kunnen wij ons steentje aan 

bijdragen”, benadrukt wethouder 
Marijo Immink. 

Zorg jij ook voor een familielid? Weet 
dan dat je er niet alleen voor staat! 
Heb je een vraag of wil je met 
iemand praten over jouw zorg? 
Neem dan contact op met ContourT-
wern, telefoonnummer: 013 5349191 
of e-mail naar 
infogoirle@contourdetwern.nl
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OPROEP

TAXUS TAXI HAALT VANAF 10 JUNI WEER 
TAXUSSNOEISEL OP 
Net als vorig jaar wordt ook dit jaar 
weer taxussnoeisel ingezameld door 
stichting Taxus Taxi. Het snoeisel van 
deze haagplant wordt gebruikt voor 
de productie van Taxol, het 
basisbestandsdeel van de 
chemotherapie. “We zijn elk jaar 
weer blij dat zoveel mensen mee 
willen doen met het inzamelen”, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus 
Taxi.

Wilt u deelnemen aan deze actie, plan 
dan een afspraak in voor het ophalen 
van uw taxussnoeisel via www.
taxustaxi.nl/afspraak. Het liefst zo kort 
mogelijk nadat u uw taxushaag heeft 
gesnoeid. De taxustwijgjes bevatten 
dan nog de meeste werkzame stof.
De stichting Taxus Taxi is nog op zoek 
naar vrijwilligers die zich in het seizoen 
enkele uren per week willen inzetten 
voor de ‘Strijd tegen kanker’. Opgeven 
kan via communicatie@taxustaxi.nl

Let op: 
1. Broei is de grootste boosdoener 

als het gaat om de bruikbaarheid 
van het snoeisel. 

 
 Maak in het midden van het 

snoeisel een kuil ter grootte van 
een voetbal, dan is de kans minder 
groot dat het gaat broeien. 

2. De minimale hoeveelheid taxus-
snoeisel die wordt opgehaald  is 
een volle kruiwagen of een 
halfgevulde Taxus Taxi Tas. Deze tas 
kunt u gratis ophalen bij verschil-
lende uitgiftepunten (o.a. Boeren-
bond, Welkoop en Intratuin). 

Meer informatie
Meer informatie over het inzamelen 
van snoeisel en de stichting Taxus Taxi 
vindt u via www.taxustaxi.nl of via 
Facebook.

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 zogenaamde 
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.
  
Uitnodiging 
De voorstellen voor 2020 moeten voor 
15 juni 2019 worden ingeleverd. 
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 
voordracht 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 samenle-
ving. 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. 
 

SCHUURTJE 
SLOPEN?
ASBEST 
AFVOEREN?

BRENG HET
NAAR DE 
MILIEU
STRAAT

?

! MILIEUSTRAAT

1 2 3

Check de website van 
de gemeente

 
Want elke gemeente heeft zo haar eigen regels 

voor het afvoeren van asbest.

Pak het
goed in

 
Asbest kun je niet zomaar inleveren. Verpak het 

goed in een dubbele laag stevig plastic.

Lever het in
bij de milieustraat!

 
Bij de meeste gemeenten 

is dit gratis.

Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur 
gevormde mineralen met een vezelstructuur. Door 
het te binden met bijvoorbeeld cement, karton, 
lijm of gips ontstaat een sterk en slijtvast materiaal 
dat bestand is tegen hoge temperaturen. Wordt 
asbesthoudend materiaal beschadigd, bijvoorbeeld 
bij een verbouwing? Dan komen de asbestvezels vrij 
en wordt asbest gevaarlijk. Het inademen van deze 
vezels kan slecht zijn voor de gezondheid.

Wat mag ik zelf verwijderen?
Tot 35 m2 aan asbesthoudend materiaal mag u zelf 
verwijderen. Maar, alleen geschroefde of losse 
golfplaten. Verwijder de platen in zijn geheel. Niet 
afzagen of er in boren!
 

Is het dak groter dan 35 m2? Verwijder de golfplaten 
dan niet zelf, maar schakel een bedrijf in dat dit 
voor u kan doen. Kijk op www.brabant.nl/asbest 
voor meer informatie.

35m2 >35m2

Inleveren?
De meeste gemeenten hebben 
een milieustraat. Soms moet 
je betalen voor het inleveren 

van asbest, meestal is het gratis. 
Voor alle informatie check 
www.brabant.nl/asbest

AFVAL

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

GEMEENTEHUIS 
GESLOTEN

Op 2de Pinksterdag 10 juni

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle



POLITIEK DEBAT IN DE REGIO
Een bijzonder moment in de regionale 
samenwerking. Op zaterdag 25 mei 
kwamen lokale en regionale politici 
van 9 gemeenten samen in de 
prachtige Glazen Zaal van de als beste 
bieb van de wereld genomineerde 
Lochal in Tilburg. Wethouders uit de 
regio vormden voor de gelegenheid 
een ‘regiocollege’. 112 raadsleden uit 
de Regio Hart van Brabant debatteer-
den in een Verenigde Vergadering 
over de strategische meerjarenagenda 
(SMA) van de regio. Het was de 
tweede keer in de geschiedenis van de 
Regio dat dit plaatsvond. De raadsle-

den uit de regio dienden veel moties 
in, onder andere over het verbeteren 
van jeugdzorg, het vereenvoudigen 
van werkprocessen in de zorg, minder 
bomen kappen en inwoners meer 
betrekken bij de uitvoering van de 
regionale agenda. Aangenomen 
moties neemt het algemeen bestuur 
mee als zwaarwegend advies. Ook 
raadsleden van de gemeente Goirle 
deden mee. De planning is dat de 
gemeenteraad nog voor de zomer de 
Strategische Meerjarenagenda 
vaststelt. De Regio volgen? Kijk dan op 
www.regio-hartvanbrabant.nl 

OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS

ONDANKS PREVENTIE TOCH VEEL NESTEN
Door de warme weersomstandighe-
den is er dit jaar weer overlast van de 
eikenprocessierups. Net als in andere 
Brabantse gemeenten is de overlast 
in onze gemeente extreem. De 
gemeente Goirle is volop in de weer 
om de rupsen ook dit jaar weer te 
bestrijden. 
 
Bestrijding in openbare ruimte 
De gemeente zorgt voor de bestrijding 
van de eikenprocessierups in de 
openbare ruimte. Op plaatsen waar 
veel eiken staan, worden de rupsen 
ieder jaar in een vroeg stadium van 
ontwikkeling, preventief bestreden 
met een biologisch middel. Daarnaast 
worden nesten in bomen in de 
openbare ruimte verwijderd. Op deze 
manier proberen we de plaag zoveel 
mogelijk onder controle te houden. 
 
Eikenprocessierupsen herkennen 
De rupsen verzamelen zich in groepen 
in een wit spinsel op de stam en 
takken van eikenbomen. De rupsen 
zijn grijs/zwart en sterk behaard. Raak 
de rupsen niet aan! De brandharen 
beschermen de rupsen tegen bedrei-

gingen en kunnen bij mensen een 
vervelende reactie geven. Voor 
paarden kunnen de brandharen zelfs 
gevaarlijk worden. 
 
Nesten melden 
Heeft u een nest met processierupsen 
gezien? Meldt u dit dan online bij het 
Meldpunt Openbare Ruimte. De 
gemeente geeft opdracht aan een 
aannemer om 1 keer per week een 

ronde te maken om gemelde nesten 
op te ruimen. De omgeving van 
scholen, verzorgingstehuizen en 
andere openbare voorzieningen 
hebben voorrang. De gemeente ruimt 
geen nesten op in particuliere bomen. 
U kunt daarvoor het best contact 
opnemen met een hovenier of 
groenbedrijf.


