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AANDACHT VOOR VERLIES EN VERDRIET

Wethouder Marijo Immink bezoekt regelmatig een burgerinitiatief. Zo bezocht 
zij ook de werkgroep Aandacht voor verlies en verdriet. Het initiatief is in 
2017 ontstaan omdat initiatiefnemer Berdien Morseld-van Gestel graag iets 
wilde doen voor Goirlese inwoners die met verlies en verdriet, in de ruimste 
zin van het woord, te maken hebben. De initiatiefneemster ontving de 
wethouder samen met twee vrijwilligers Jeannette van Hoek en Nel v.d. 
Heijning. Elke eerste en derde donderdag van de maand komt de werkgroep 
om 14:00 uur bij elkaar in Wijkcentrum De Wildacker.

JAARREKENING

COLLEGE PRESENTEERT JAARREKENING 
2018 AAN DE GEMEENTERAAD 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening over het 
boekjaar 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening sluit met 
een nadelig saldo van € 672.000. In de laatste prognose ging het college nog 
uit van een tekort van € 1.129.000.

In het jaarverslag en de jaarrekening 
legt het college verantwoording af 
over de uitvoering van het beleid en 
de realisering van alle plannen uit de 
begroting. In 2018 zijn verschillende 
projecten opgepakt, waarvan er  veel 
zijn afgerond. In het oog springen de 
reconstructie van de Tilburgseweg en 
de hoofdroute in Riel. In het plan 
Boschkens zijn 91 huizen opgeleverd. 
Het aantal inwoners steeg van 23.621 
naar 23.911.

Duurzaamheid
In de gemeenteraad is veel gediscussi-
eerd over de Nota  Zon en Wind. Met 
de vaststelling van deze nota heeft het 
duurzaamheidsbeleid een belangrijke 
impuls gekregen en kunnen we 
vooruit met de realisering van 
windmolens en zonneweides in Goirle.

Beheersing kostenontwikkeling
Veel aandacht is in 2018 uitgegaan 
naar de beheersing van de kostenont-
wikkeling in de jeugdzorg en de 
maatschappelijke ondersteuning. Het 
afgelopen jaar was er een sterke 
toename van het beroep op jeugdzorg 
en de maatschappelijke begeleiding. 
Het budget dat hiervoor in de 

begroting beschikbaar was gesteld, 
bleek daardoor ruim onvoldoende. 
Doordat het economische tij meezit, 
konden meer opbrengsten uit leges 
voor omgevingsvergunningen worden 
gerealiseerd en zijn minder bijstands-
uitkeringen verstrekt. 

Financiële positie gezond
Ondanks de toegenomen uitgaven 
voor jeugdzorg en Wmo is het saldo 
van baten en lasten minder nadelig 
dan werd verwacht en is de financiële 
positie van de gemeente Goirle 
gezond. Desondanks blijft voorzichtig-
heid geboden, omdat wij verwachten 
dat de kostenstijging voor jeugdzorg 
en maatschappelijke ondersteuning 
doorzet. Dit betekent dat voor de 
komende jaren bezuinigingen nodig 
zijn om de begroting weer structureel 
in evenwicht te brengen. 

Bespreking jaarrekening
De jaarrekening wordt besproken in 
de oordeelsvormende vergadering van 
de gemeenteraad op 18 juni 2019. 
Vaststelling van de jaarrekening is 
voorzien in de raadsvergadering van 2 
juli 2019.

OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS

ONDANKS PREVENTIE TOCH VEEL NESTEN
Door de warme weersomstandigheden 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.

Wat kunt u zelf doen?
• Hang in uw tuin nestkastjes op voor 

mezen. Mezen zijn een van de 
natuurlijke vijanden van de proces-
sierups. Zij eten de rupsen op.

• Zaai wilde bloemenmengsels in. 
Daar komen sluipwespen op af. 
Deze wespen leggen eitjes in de 
rups, waardoor de rups dood gaat.

• Zorg dat u een variatie aan bloemen 
in uw tuin heeft. Daar komen 
verschillende insecten op af. 
Waaronder ook de natuurlijke 
vijanden van de rups

• Vermijd zoveel mogelijk bomen 
waar de rupsen in zitten.   

AFVAL
HOE VOORKOMT U DAT DE GFT-CONTAINER 
GAAT STINKEN?
Ongeveer twee derde van het gft-afval 
wordt meteen tot compost verwerkt, 
iets meer dan een derde wordt eerst 
vergist: dat levert behalve compost 
ook biogas (groen gas) op. Compost 
wordt bijvoorbeeld door boeren, 
tuinbouwers en gemeenten gebruikt 
om de bodem te verbeteren. U kunt 
het ook zelf in de tuin gebruiken. 
Groente- en fruitafval dat bij het 
restafval belandt, wordt verbrand.

Handige tips voor de GFT-bak
• Verzamel etensresten en schillen in 

een kleine bak die u bij voorkeur elke 
dag in de grote GFT-bak leegt. Zo 
gaat het in huis niet stinken.

• Vlees- en visresten gaan snel stinken 
en trekken ongedierte aan. Gooi ze 
in de bak die het eerst geleegd wordt 
(biobak of vuilnisbak), en verpak ze 
eventueel in krantenpapier of in een 
biologisch afbreekbaar zakje.

• Gooi het afval zo droog mogelijk in 
de gft-bak. Laat gemaaid gras een 
dag drogen en laat etensresten in het 
gootsteenbakje uitlekken.

• Leg een krant onderin de container 
• Spuit de container in met azijn tegen 

ongedierte 

• Verse lavendel in de container 
bestrijdt de stank, maar ook de 
maden. Een luchtverfrisser met 
lavendelgeur helpt ook. 

• Maak de bak schoon met water en 
eventueel soda of groene zeep. 
Middelen zoals chloor verstoren het 
composteerproces.

Tips om overlast van maden te 
voorkomen
• Leg een tak klimop (Hedera) in de 

container. Klimop is giftig voor maden.
• Maden houden niet van kokend heet 

water met een scheut azijn of groene 
zeep.

• Plaats uw GFT-container niet in de 
volle zon en laat deze regelmatig 
leegmaken. 

• Maden houden niet van licht en 
houden van vochtige plekken. 
Daarom scheelt het een hoop als u 
de container openzet. U kunt dat 
doen door bijvoorbeeld een stokje 
onder de rand van de deksel van de 
container te leggen.

• Hang mottenballen in een panty in 
de container tegen vliegen

Meer weten over GFT? 
Kijk op www.milieucentraal.nl

OPROEP

AANVRAGEN 
LINTJESREGEN 2020
Op vrijdag 26 april jl. werden vijf 
inwoners van de gemeente Goirle 
verrast met een Koninklijke onder-
scheiding 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 verzame-
len om uw voordracht te ondersteu-
nen. Een naam alleen volstaat dus 
niet. Ook op www.lintjes.nl is meer 
informatie te vinden over de procedu-
re.

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 vrijwilligers-
werk terwijl we dat niet terugzien in 
het aantal vrouwen dat voorgedragen 
wordt. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

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.

Burgemeester Philipsenstraat 11, 
Goirle: kappen boom 
(ingekomen 4-6-2019)       

Thomas van Diessenstraat 2, Goirle: 
aanleggen tijdelijke inrit 
(ingekomen 29-5-2019)      

Verleende omgevingsvergunning
Hoogeindseweg 31, Goirle: kappen 11 
bomen (verzonden 29-5-2019)                                  
Struikheide 3, Riel: bouwen woning 
en aanleggen uitweg 
(verzonden 27-5-2019)

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Vergunning Wet op de kansspelen
Poppelseweg 1, Goirle: maximaal 
twee kansspelautomaten in hore-
ca-inrichting (verzonden 3-6-2019)

Verklaring van geen bezwaar
Trucktour Baarle: voor het passeren 
van wegen in Goirle en Riel op 
14-9-2019 (verzonden 3-6-2019)

Ontheffing Drank- en horecawet
Goirlese Kermis: verkopen van 

zwak-alcoholische drank van 29-6-
2019 t/m 3 -7-2019 (verzonden 
3-6-2019)

Ontheffing sluitingstijden
Wim Röterlaan 8, Goirle: viering 80 
jarig jubileum van GSBW op zaterdag-
nacht 7-9-2019. (verzonden 5-6-2019)

Evenementenvergunning
Midzomerfestival op Kloosterplein, 
Kloosterstraat, Tilburgseweg en De 
Hovel van 21 t/m 23 juni 2019 

(verzonden 4-6-2019)
Kermis Riel van 14 t/m 17 september 
2019 (verzonden 7-6-2019)

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenenbe-
zwaar. U kunt daar ook digitaal bezwaar 
maken. Let op: staat de verzenddatum 
bij een besluit? Dan start de bezwaar-
termijn de dag ná de verzendddatum. 
Meer informatie via T (013) 5310 610. 



GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING
Dinsdag 18 juni 2019, raadzaal 
gemeentehuis

Besluitvormend, 19.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst raads-

vergadering 3 juni 2019
4. Lijst ingekomen stukken vergade-

ring  18 juni 2019
5. Raadsvoorstel uitbreiding 

groepsruimten basisscholen Open 
Hof en Den Bongerd

6. Raadsvoorstel  (Meer)jarenbegro-

ting 2020-2023 en jaarrekening 
2018 Diamantgroep

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

8. Raadsvoorstel Meerjarenbeleids-
plan Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant 2019-2023

9. Raadsvoorstel begroting 2020 en 
jaarstukken 2018 Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant

10. Raadsvoorstel begroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023 
Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant (OMWB)
11. Raadsvoorstel evaluatie Goôlse 

Democratie
12. Motie Laadinfrastructuur
13. Inlichtingen vanuit het college
14. Vragen aan het college
15. Sluiting

Oordeelsvormend, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Presentatie BURAP (20.05 uur tot 

21.05 uur)
4. Raadsvoorstel Woonvisie 2019 

(21.05 uur tot 22.05 uur)
5. Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 

(22.05 uur tot 22.35 uur)
6. Raadsvoorstel Strategische 

Meerjarenbegroting Hart van 
Brabant (voorstel wordt nage-
stuurd)

7. Raadsvoorstel begroting 2020 
Hart van Brabant (voorstel wordt 
nagestuurd)

8. Sluiting

De gemeenteraad van Goirle wil 
burgers en organisaties graag betrek-

ken bij beslissingen. Eén van de 
manieren om uw mening te geven is 
gebruik te maken van het spreekrecht 
in de oordeelsvormende vergaderin-
gen. 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



 

TRAINING  
SAMENDEMENTIE- 
VRIENDELIJK

DEMENTIE- 
VRIENDELIJK  
ONDERNEMEN 
Steeds meer bedrijven en organisaties 
krijgen te maken met klanten die lijden 
aan de ziekte dementie. Wat betekent 
dat voor hun dienstverlening? Hoe 
zorgen zij dat ook deze klanten of 
bezoekers zich welkom en goed 
geholpen voelen? De training Samen
Dementievriendelijk biedt uitkomst.

Herkennen
SamenDementievriendelijk geeft 
deelnemers nuttige informatie en 
praktische handvatten voor het omgaan 
met dementie. Dat is nodig, want veel 
mensen weten bijvoorbeeld niet hoe ze 
dementie kunnen herkennen of hoe ze 
daarmee moeten omgaan. De training is 
gratis en vindt plaats op 20 september in 
het leescafé van de Goirlese bibliotheek 
van 19.30 tot 21.30 uur. 

Samen voor dementievriendelijke 
gemeenschap
Dementie is een ziekte waar we allemaal 
mee te maken krijgen: als patiënt, als 
familielid, als bekende, als lid van de 
sportclub of toneel vereniging, enz. 
Daarom werken inwoners en organisaties 
in onze gemeente op allerlei manieren 
aan een dementievriendelijke 
gemeenschap. Bijvoorbeeld door te
zorgen voor informatie en training.

Over de training
De training is het resultaat van de 
samenwerking tussen Alzheimer 
Nederland, de bibliotheek, Samen -
dementievriendelijk.nl en de project-
groep Dementievriendelijke 
Gemeenschap (DVG) Goirle en Riel. 
Dementieconsulenten - actief in onze 
gemeente - verzorgen de training. Het 
programma is een mix van informatie, 
uitwisseling en oefening. Afhankelijk van 
belangstelling en behoefte worden er dit 
najaar meer trainingen georganiseerd. 

Meer informatie 
Wilt u als werkgever of werknemer 
meer informatie over deze training of 
andere trainingsmogelijkheden voor  
uw bedrijf of organisatie? Neem dan 
contact op met de werkgroep  
DVG Middenstand: info@trendje.nl.
Graag inschrijven via  
goirle@bibliotheekmb.nl. 

BEZORGKLACHTEN

Bezorgklachten Goirles Belang 

graag via formulier doorgeven 

op verspreidingsklachten.nl, 

klikken op Uitgeverij 

Em. de Jong bv.

GEMEENTEHUIS
T (013) 5310 610
info@goirle.nl - www.goirle.nl
Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak. 

VACATURE
We zijn op zoek naar 
een nieuwe collega: 

Vergunningverlener
APV en bijzondere wetten
voor 36 uur per week

Op www.goirle.nl staat de 
volledige vacaturetekst. 

AFVALWIJZER 
Op welke dag wordt uw
afval opgehaald?
 

Download de afval-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

AFVALWIJZER 
Op welke dag wordt uw
afval opgehaald?

Download de afval-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

VACATURE
Nieuwe collega gezocht: 

Vergunningverlener
bouwen
voor 36 uur per week
Meer informatie op
www.goirle.nl.

 

Verhuizing doorgeven? 
Dat kan vanuit thuis via 

www.goirle.nl/verhuizen.

 
Blokje 
 
 

 
 
Verhuizing doorgeven? Dat kan vanuit 
thuis via www.goirle.nl/verhuizen. 

Afspraak maken
voor heel veel zaken

snel digitaal een afspraak maken

 

www.goirle.nl/afspraak

RAADSVERGADERING
AGENDA
Dinsdag 12-03-2019, 
raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend 19.30 uur
• Doorontwikkeling lokale 

toegang

Oordeelsvormend, 20.45 uur
• Vervolgvragen om 

medewerking te verlenen aan 
een omgevingsvergunning op 
basis van opgewekt vertrouwen

• Initiatiefvoorstel LRG Bouw-
opslagloods

• Randvoorwaarden hoek 
Kalverstraat

Besluitvormend, 22.15 uur
• Raadsvoorstel kadernota's 

gemeenschappelijke regelingen 
van GGD, Hart van Brabant, 
Omgevingsdienst, 
Veiligheidsregio, Diamantgroep

• Raadsvoorstel Parapluplan

Ook te volgen via raad.goirle.nl

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle



ALTERNATIEVE
BUSHALTES
In artikel werkzaamheden 
Turnhoutsebaan-Rillaersebaan 
leest u over alternatieve 
bushaltes in de periode 
24 juli t/m 7 augustus. 

GRATIS E-MAIL-
ABONNEMENT  
OP RAADS-
INFORMATIE? 
Vul uw e-mailadres in op 
raad.goirle/nl/abonnement en 
u bent steeds up-to-date. 
Opzeggen of wijzigen kan ieder 
moment.

GLASVEZEL  
BUITENGEBIED
Welkom op 7 juli, 10.00 uur,  
bij openingshandeling wethou-
der Theo van der Heijden 
achter brandweer- kazerne, 
Veertels 9 in Riel. 

AFVALWIJZER 
Op welke dag wordt uw
afval opgehaald?
 

Download de afval-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

GOIRLES BELANG 
DIGITAAL
Wist u dat u het Goirles Belang 
ook digitaal kunt lezen, 
inclusief de gemeentepagina? 
Klik op 
https://www.goirle.nl/
actueel/goirles-belang.html.

CURSUS 
'UITKOMEN MET 
INKOMEN' 
Start avondcursus  
woensdag 27 september in 
Tilburg, 6 bijeenkomsten. Aanmel-
den www.tilburg.nl/ budgetcursus 
of via klantmanager.

GRATIS E-MAIL-
ABONNEMENT  
OP RAADS-
INFORMATIE? 
Vul uw e-mailadres in op raad.
goirle/nl/abonnement en u bent 
steeds up-to-date. 
Opzeggen of wijzigen kan ieder 
moment.

Aanmelden is simpel op 

www.wehelpen.nl

AFVALCONTAINERS 
IN GOIRLE

GLAS
LUIER
TEXTIEL 

Kijk op www.goirle.nl/afval

Blokje 
 

 
 

Kijk op www.goirle.nl/afval 
 

POLL 
GEMEENTEGIDS
Vindt u dat  
papieren gemeentegids behou-
den moet blijven? 
Vul de poll in. 
Dat kan tot 15 september  
via www.goirle.nl/actueel/
gemeentegids.html.

GOIRLES BELANG 
OOK DIGITAAL
Wist u dat u het Goirles Belang 
ook digitaal kunt lezen, inclusief 
de gemeentepagina? 
Klik op 
https://www.goirle.nl/
actueel/goirles-belang.html.

HOOFDROUTE  
RIEL 
Komt u ook op  
maandag 18 september,  
19.00-21.00 uur,  
naar de inloopavond in
De Leybron over de werkzaam-
heden 
Hoofdroute Riel?

GOIRLES BELANG 
OOK DIGITAAL
Wist u dat u het Goirles Belang 
ook digitaal kunt lezen, inclusief 
de gemeentepagina? 
Klik op 
https://www.goirle.nl/
actueel/goirles-belang.html.

 

Verhuizing doorgeven? 
Dat kan vanuit thuis via 

www.goirle.nl/verhuizen.

 
Blokje 
 
 

 
 
Verhuizing doorgeven? Dat kan vanuit 
thuis via www.goirle.nl/verhuizen. 

VRIJWILLIGERS-
PRIJS
Kent u iemand die de Vrijwilli-
gersprijs 2017 verdient? 

Vul vóór 4 oktober 2017 het 
formulier in op www.goirle.nl 
en nomineer uw favoriet!

GRATIS TRAINING 
SAMENDEMENTIE- 
VRIENDELIJK
Voor werkgevers en werkne-
mers op 20 september in 
leescafé bibliotheek, 19.30-
21.30 uur, inschrijven via
goirle@bibliotheekmb.nl.

BEZORGKLACHTEN

Bezorgklachten Goirles Belang 
graag via formulier doorgeven 
op verspreidingsklachten.nl, 
klikken op Uitgeverij 
Em. de Jong bv. Kijk voor meer info 

op www.goirle.nl

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl

Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 
Download de afval-app of 

kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

Blokje rechts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op welke dag wordt uw 
afval opgehaald? 

 
Download de afval-app of  

kijk op www.mijnafvalwijzer.nl. 
 

GEMEENTEHUIS
T (013) 5310 610
info@goirle.nl
www.goirle.nl
Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak. 

NIEUW: 
FACEBOOK-
PAGINA GOIRLE
Onze Facebook-pagina al gezien? 
Volg en like ons via 
 www.facebook.com/ 
gemeentegoirle!

FACEBOOK-PAGINA GEMEENTE

ONZE FACEBOOK-PAGINA AL GEZIEN?
Sinds kort heeft de gemeente Goirle 
een Facebook-pagina met daarop 
dagelijks berichten van de gemeente 
over een veelvoud aan onderwerpen. 
Deze pagina is te vinden via www.
facebook.com/gemeentegoirle of 
door op Facebook te zoeken naar 

'gemeente goirle'. We delen er onder 
andere foto's van activiteiten van de 
gemeente en gaan er graag met u in 
gesprek. Heeft u leuke ideeën, 
suggesties of op- en aanmerkingen? 
Laat het ons weten door te reageren 
op één van onze berichten!

OPFRISCURSUS

GRATIS VERKEERS KENNIS BIJSPIJKEREN
Opfriscursus nodig over de nieuwste verkeersregels? Behoefte aan tips over 
zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Doe dan mee met de Opfriscursus 
Verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland (VVN). U betaalt niets!

Een deskundige voorlichter van VVN 
praat u bij over nieuwe verkeers-
borden, turborotondes, spitsstroken, 
uitritconstructies, verhoogde kruis-
vlakken, nieuwe belijningen op de weg, 
enz. De cursus is informatief en er is 
plaats voor twintig personen. Naast de 
cursus is er de mogelijkheid voor een 

individuele praktijkrit met een 
rijinstructeur. VVN geeft meer informa-
tie. Doelgroep: 50+: op 19 en 26 
oktober en 2 november, van 9.30-12.00 
uur in wijkcentrum De Deel, Frankische 
Driehoek 3, 5052 BL Goirle. Aanmelden 
voor 8 oktober bij 
johnbekema@home.nl, T (013) 5346 721.

CURSUS 
'UITKOMEN  
MET INKOMEN': 
start avondcursus woensdag 27 
september in Tilburg, 6 
bijeenkomsten. Aanmelden 
www.tilburg.nl/ budgetcursus of 
via klantmanager.

VACATURE
We zijn op zoek naar 
een nieuwe collega: 

Vergunningverlener
APV en bijzondere wetten
voor 36 uur per week

Op www.goirle.nl staat de 
volledige vacaturetekst. 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl

VRIJWILLIGERS-
PRIJS
Kent u iemand die de Vrijwilli-
gersprijs of Stimuleringsprijs 
voor jonge vrijwilligers ver-
dient? 

Vul voor 4 oktober a.s. het 
formulier in op www.goirle.nl!

EXPOSITIES
Heeft u interesse om 
uitnodigingen voor de exposities 
in het gemeente-huis te ontvan-
gen? 

Mail dan 
maggie.de.jong@goirle.nl.

BEZORGKLACHTEN
Bezorgklachten Goirles Belang 
graag via formulier doorgeven 
op verspreidingsklachten.nl, 
klikken op 
Uitgeverij Em. de Jong bv.

ONLINE PRODUCTEN
Wist u dat u al veel on-line  
kunt regelen via onze website? 
Gevonden en verloren 
voorwerpen bijv. meld u via 
www.goirle.nl/ 
gevondenenverloren.


