
   
PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
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.

Doctor Keyzerlaan 4, Goirle: kappen 
van twee coniferen (ingekomen 
9-8-2019)

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunningen
Buurtfeest in het kader van Samen 
Buurten in de Muurhagedis op 
zaterdag 14-9-2019 (verzonden 
13-8-2019)
Buurtfeest in het kader van Samen 
Buurten in de Zandschelstraat op 
zondag 22-9-2019 (verzonden 
14-8-2019)

BELEIDSREGELS

Beleidsregels resultaatgebied 
schoon en leefbaar huis 2019
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de ‘Beleidsregels 
resultaatgebied schoon en leefbaar 
huis 2019’ vastgesteld. Deze beleids-
regels vervangen de ‘Beleidsregels 
maatwerkvoorziening resultaatge-
bied huisvesting 2016’.
De beleidsregels zijn elektronisch 
bekendgemaakt in het Gemeente-
blad van 21 augustus 2019 en 
hebben terugwerkende kracht tot 1 
april 2019. U kunt de beleidsregels 
vinden op https://zoek.officielebe-
kendmakingen.nl of via www.goirle.
nl.

Nadere informatie is te verkrijgen bij 
't Loket in de Thomas van Dies-
senstraat of bij de afdeling Maat-
schappelijke Dienstverlening, cluster 
Sociale Zaken in het gemeentehuis. 

Regeling rechtspositie burgemeester 
en wethouders gemeente Goirle 
2019
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de ‘Regeling 
rechtspositie burgemeester en 
wethouders gemeente Goirle 2019’ 
vastgesteld. De regeling is elektro-
nisch bekendgemaakt in het Ge-
meenteblad van 21 augustus 2019 en 
heeft terugwerkende kracht tot 1 
januari 2019. U kunt de regeling 
vinden op https://zoek.officielebe-
kendmakingen.nl of via www.goirle.nl 

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan 
"Goorweg 7to"
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 22 augustus 
2019 het ontwerpbestemmingsplan 
"Goorweg 7to" (NL.IMRO.0785.
BP2018006Goorwegto-ow01)  
gedurende zes weken (tot en met 2 

oktober 2019) voor een ieder ter 
inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van 
de huidige bestemming ("Agra-
risch-Paardenhouderij")   naar een 
bedrijfsmatige bestemming ten 
behoeve van statische (hobbymatige) 
opslag met dien verstande dat 
zelfstandige detailhandel wordt 
uitgesloten. Het perceel is kadastraal  
bekend als: gemeente Goirle, sectie 
K, nummer 462. Voor de exacte 
omvang en ligging van het plangebied 
wordt verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage en reageren
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
daarop betrekking hebbende stukken 
die redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerpbestem-
mingsplan liggen gedurende boven-
genoemde termijn ter inzage, op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in 
de hal van het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of 
na afspraak, worden ingezien. 

Het plan is tevens digitaal raadpleeg-
baar op de gemeentelijke website 
www.goirle.nl en op de landelijke 
voorziening voor bestemmingsplan-
nen 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 te 
Goirle), of

*  mondeling, na afspraak met de 
behandelend ambtenaar Theo Li 
(telefoon 013-531 06 57).

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.
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Gemeentehuis
T (013) 5310 610 

(Algemeen)
T (013) 5310 531 
(Sociale Zaken)

info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 

5051 AA Goirle
Alleen op afspraak. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 
COLLEGA’S: 

Adviseur communicatie
28 - 36 uur per week

Beleidsmedewerker Wel-
zijn/contractmanager
21 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures staan 
de volledige vacatureteksten. Als 
u meer wilt weten over de inhoud 
van de functie ‘Adviseur commu-
nicatie’, dan kunt u contact 
opnemen met Ruud Lathouwers, 
hoofd van de stafeenheid 
Bestuurs- en directie-
ondersteuning, telefoonnummer 
013-5310690. Voor meer infor-
matie over de functie ‘Beleidsme-
dewerker Welzijn/contractmana-
ger’ kunt u contact opnemen met 
Janke Bolt, hoofd Ontwikkeling 
via telefoonnummer 013- 
5310651.

Sam Lammers ontvangt trofee uit handen van Ireen Wüst. Foto gemaakt door 
Kees van Boxtel.

Op donderdagavond 15 augustus werd de Ireen Wüst Trofee uitgereikt aan 
het 22-jarige voetbaltalent Sam Lammers (PSV Eindhoven). Het is de zesde 
keer dat de gemeente Goirle deze prestigieuze prijs uitreikt aan een sporter 
die met zijn of haar sportprestaties een positieve uitstraling heeft op de 
Goirlese samenleving.

IREEN WÜST TROFEE VOOR SAM LAMMERS

Sam Lammers werd uit acht diverse 
nominaties door de jury unaniem 
verkozen vanwege zijn prestaties op 
professioneel en landelijk niveau. Hij 
ontving de prijs op de plaats waar hij 
als 5-jarige zijn voetbalcarrière 
begon: S.V. VOAB in Goirle. Hij 
speelde van 2002 tot 2005 voor de 
Goirlese voetbalclub, die afgelopen 
week haar 90-jarig bestaan vierde. 

Tijdens het voetbalcafé dat VOAB 
organiseerde in het kader van haar 
90-jarige jubileumfeest, ontving Sam 
Lammers de prijs uit handen van ’s 
lands meest succesvolle Olympiër én 

Goirlese: Ireen Wüst. De prijs bestaat 
uit een bronzen beeldje van Ireen 
Wüst, een oorkonde en een geldbe-
drag van € 1.500,00. 

Goirlese sporthelden
Sam Lammers mag zich scharen in 
een rijtje van bekende Goirlese 
sporthelden. Eerdere winnaars van de 
trofee zijn Noortje en Bregje de 
Brouwer (2017, synchroonzwem-
men), Timo Roosen (2015, wielren-
nen), Eefje Muskens (2013, badmin-
ton), Marleen van Iersel (2011, 
beachvolleybal) en Grim Vuijsters 
(2009, judo).

AFVAL 

INNAME PMD-CONTAINERS EN UITGIFTE 
DUOCONTAINERS 
Gewijzigde afvalinzameling bijna van start

Vanaf maandag 2 september vervangen we alle pmd-containers door 
blauw-oranje duocontainers. Een flinke operatie waarbij in één week 7250 
pmd-containers in de hele gemeente worden omgewisseld. In deze container 
van 260 liter kan voortaan papier en pmd worden aangeboden. Deze wisseling 
is nodig voor de nieuwe manier van inzamelen van het afval in de gemeente 
vanaf 1 oktober. Het doel hiervan is om de hoeveelheid restafval terug te 
dringen tot maximaal 60 kilogram per inwoner in 2021. Vanaf volgende week 
ontvangen alle inwoners hierover een brief met meer informatie. 

“Onze grondstoffen raken op. Ik wil 
nog eens benadrukken dat afval geen 
afval is. Door het goed scheiden van 
afval, kunnen we veel hiervan weer 
hergebruiken. Daarom is het scheiden 
van afval belangrijk. Niet alleen voor 
het milieu, maar ook voor de toekomst 
van onze kinderen. We stimuleren het 
scheiden van afval door de inzameling 
ervan makkelijker en laagdrempeliger 
te maken en de hoeveelheid restafval 
verminderen. Dit draagt allemaal bij 
aan een duurzame samenleving”, aldus 
verantwoordelijk wethouder Bert 
Schellekens. 

Drie containers
In totaal heeft een huishouden straks 
drie containers: een duocontainer, 
voor papier en plastic verpakkingen, 
metaalverpakkingen en drankenkar-
tons (pmd), één voor rest- en één voor 
GFT-afval. 

Inzamelfrequentie 
Het restafval wordt vanaf 1 oktober 
één keer in de vier weken opgehaald. 
De groene container voor groente-, 
fruit- en tuinafval blijft in gebruik en 
wordt nog steeds één keer in de twee 
weken geleegd. De nieuwe duocontai-
ner wordt ook ééns in de twee weken 

opgehaald. Tot en met 22 september 
worden de gft-containers nog volgens 
de oude planning leeg gemaakt. Voor  
de restafval containers loopt de oude 
planning nog tot en met 29 september. 
Door deze wijzigingen kan het zijn dat 
ophaaldagen veranderen. 
Op www.mijnafvalwijzer vinden 
inwoners de juiste inzameldagen.

Laatste ophaalronde papier zonder 
container
Papier kan in Goirle in september al in 
de duocontainer verzameld worden. 
De laatste inzamelronde voor papier in 
Riel is op zaterdag 7 september 2019. 

Achtergrond 
Deze wijziging van inzamelen komt 
voort uit het vastgestelde grondstof-
fenbeleidsplan waarin de ambitie staat 
om de hoeveelheid restafval terug te 
dringen tot maximaal 60 kilogram per 
inwoner in 2021. In 2017 werden alle 
240 liter restafvalcontainers vervangen 
door kleinere (140 liter). Tegelijkertijd 
werd een proef gehouden in twee 
wijken met verschillende inzamelsyste-
men. De resultaten van deze proef 
leidden tot deze nieuwe manier van 
inzamelen.

GEMEENTERAAD

Dinsdag 27 augustus 2019, raadzaal 
gemeentehuis

Om 19:30 uur wordt begonnen met 
een besloten bijeenkomst voor 
raadsleden, gevolgd door een hamer-
raad om 20:30 uur. De beeldvormende 

vergadering begint daarom om 21:00 
uur.
De hamerraad is een besluitvormende 
raadsvergadering, waarin alleen over 
agendapunten waarvoor geen of zeer 
beperkte beraadslaging nodig is, wordt 
besloten.

AGENDA RAADSVERGADERING Hamerraad, 20.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. In Memoriam voormalig raadslid 

Annelie Naaijkens
4. Raadsvoorstel ongewijzigd vaststel-

len bestemmingsplan Dorpsplein 18 
(Riel)

5. Afsluiting

Beeldvormend, 21.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Koersdocument Bakertand
4. Afsluiting

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



OPROEP

WIE VERDIENT DE VRIJWILLIGERSPRIJS 2019?
De gemeente Goirle roept inwoners op 
om kandidaten te nomineren voor de 
vrijwilligersprijs 2019. Deze prijs is 
ingesteld door de gemeente Goirle om 
haar waardering voor vrijwilligers 
kenbaar te maken. Als u iemand kent 
van wie u vindt dat hij of zij zich extra 
heeft ingezet in het vrijwilligerswerk, 
dan kunt u deze persoon nomineren. 
Het is ook mogelijk om een vereniging 
te nomineren. U kunt nu al uw 
nominatie bekend maken. De uiterlijke 
inzenddatum is woensdag 2 oktober 
2019. De vrijwilligersavond vindt dit 
jaar plaats op vrijdag 6 december 
2019. 

Ook dit jaar gaan we weer een Stimule-
ringsprijs voor jonge vrijwilligers 
uitreiken. We roepen dan ook mensen 
op een jonge vrijwilliger (tot 25 jaar) te 
nomineren.
Aan de prijs is een bedrag van € 350,- 
verbonden. Dit bedrag is bedoeld voor 
ambassadeurswerk. Het geld moet 
besteed worden aan de vereniging 
waar de vrijwilliger werkzaam is. Het 
doel van deze prijs is dat er een 
stimulerende werking van uitgaat. 

Aanmelding
U vindt het aanmeldformulier, ook 
voor de Stimuleringsprijs voor jonge-

ren, op onze website onder; in de 
gemeente Goirle; nieuws; Vrijwilli-
gersprijs. Dit formulier stuurt u naar: 
Gemeente Goirle, t.a.v. Maggie de 
Jong, postbus 17, 5050 AA Goirle of 
mailt u naar maggie.de.jong@goirle.nl

Een onafhankelijke, deskundige jury 
bespreekt de nominaties en doet een 
voordracht aan het college van 
burgemeester en wethouders. Tijdens 
de vrijwilligersavond op vrijdag 6 
december wordt de uitslag bekend 
gemaakt. 
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DENK MEE
Wat vindt u belangrijk in uw directe 
leefomgeving? Waar moet de gemeen-
te volgens u niet op bezuinigen? Wij 
willen u graag betrekken bij het 
verdelen van gemeentegelden over 
verschillende thema’s binnen de 
begroting van 2020. Denkt u mee?

De begroting wordt opgedeeld in 
thema’s als zorg en hulp, jeugd en 
onderwijs, sport, kunst en cultuur, 
leefomgeving, belastingen. Wij willen 
weten wat u als inwoner belangrijk 
vindt. Daarom organiseren we enkele 
meedenk-sessies waarin we dit helder 
willen krijgen.

Hiervoor vragen we u om, voorafgaand 
aan deze sessies, op de website  
www.denkmeemetgoirle.nl uw stem 
uit te brengen op het thema dat voor u 
het meest waardevol is. Op deze 
pagina kunt u zich ook inschrijven voor 
1 van de 6 meedenk-sessies (wacht niet 
te lang, er zijn maar een beperkt aantal 
stoelen beschikbaar). Tijdens de sessie 
gaat u samen met de gastheer op een 

creatieve manier dieper in op deze 
materie, en werken we naar het 
concreet maken van wat inwoners 
belangrijk vinden in onze gemeente. De 
uitkomst wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

De meedenk-sessies vinden plaats op 
de volgende data en locaties:

Maandag 2 september van 13:45 tot 
16:30 en van 19:00 tot ca. 22:00 bij 
café Den Overkant in Riel
Dinsdag 3 september van 13:45 tot 
16:30 en van 19:00 tot ca. 22:00 bij 
Broeder LipLap in Goirle
Woensdagmiddag 4 september van 
13:45-16:30 bij Broeder LipLap in 
Goirle
Dinsdagavond 10 september van 19:00 
tot ca. 22:00 bij café Den Overkant in 
Riel

Op enkele locaties binnen de gemeente 
staan vanaf vrijdag 16 augustus 
stembussen, en liggen stemkaartjes 
voor u klaar. Ook hier is het mogelijk 

om uw stem te laten horen. De 
stembussen staan op de volgende 
plaatsen:

•  Het gemeentehuis, Oranjeplein 1 
 in Goirle
• Cultureel Centrum Jan van Besouw, 

Thomas van Diessenstraat 1 in Goirle
•  Gemeenschapshuis De Leybron, 

Dorpsplein 20 in Riel
•  Café Den Overkant, Dorpstraat 1 
 in Riel

Daarnaast fietst op donderdag 22 
augustus en zaterdag 24 augustus ons 
promotieteam door Riel en Goirle.
Zij delen stemkaartjes uit, en als u wilt 
kunt u meteen uw stem bij hen in de 
bus doen.

Stemmen en aanmelden kan tot en 
met 27 augustus.

Wij horen graag uw stem en heten u 
graag welkom op één van de mee-
denk-sessies!

HÉÉ
DENK MEE!

stem ja  
of nee

DENK MEE!
jaja  

neenee

BESTE 
INWONER

Wij willen u graag 

betrekken bij het verdelen 

van gemeentegelden over 

verschillende thema’s 

binnen de begroti ng 

van 2020. 

www.denkmeemetgoirle.nl

Ga dus snel naar:

Kijk voor meer info op www.goirle.nl


