
   
PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGS- 
VERGUNNINGEN

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.

Breehees ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle sectie I nr. 9 en 
213: bouwen schuilstal (ingekomen 
14-8-2019)
Brokkenstraat 8, Riel: wijzigen 

gebruik woning t.b.v. kamerverhuur 
(ingekomen 7-8-2019) 
Irenestraat 18, Goirle: bouwen 
opbouw aanbouw (ingekomen 
13-8-2019 

Verleende omgevingsvergunning
Dorpstraat 1, Riel: bouwen apparte-

ment achterzijde pand (verzonden 
15-8-2019)

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/
klachtenenbezwaar. U kunt daar ook 
digitaal bezwaar maken. Let op: staat 

de verzenddatum bij een besluit? 
Dan start de bezwaartermijn de dag 
ná de verzenddatum. Meer informa-
tie 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. 

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 
COLLEGA’S: 

Adviseur communicatie
28 - 36 uur per week

Beleidsmedewerker Wel-
zijn/contractmanager
21 uur per week

Projectleider (coördinator) 
Beheer en Onderhoud 
36 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures staan 
de volledige vacatureteksten. Als 
je meer wilt weten over de 
inhoud van de functie ‘Adviseur 
communicatie’, dan kun je contact 
opnemen met Ruud Lathouwers, 
hoofd van de stafeenheid Be-
stuurs- en directieondersteuning, 
telefoonnummer 013-5310690. 
Voor meer informatie over de 
functie ‘Beleidsmedewerker 
Welzijn/contractmanager’ kun je 
contact opnemen met Janke Bolt, 
hoofd Ontwikkeling via telefoon-
nummer 013-5310651.
Voor meer informatie over 
de functie ‘Projectleider (coördi-
nator) Beheer en Onderhoud 
kun je contact opnemen met 
Ninke Voskuilen, hoofd Realisatie 
en Beheer via 
ninke.voskuilen@goirle.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het 
‘Koersdocument Bacaertlant’ met daarbij voorwaarden voor de verdere 
uitwerking. Het document geeft de richting en ambities aan voor de woning-
bouwontwikkeling in het gebied aan de noordoost zijde van Goirle. 
Het gebied wordt begrensd door de Oostplas, de A58, de bebouwing van 
Boschkens en de Rillaersebaan.

KOERSDOCUMENT BACAERTLANT 
GEPRESENTEERD

Totstandkoming Koersdocument 
Bakertand BV heeft het ‘Koersdocu-
ment Bacaertlant’ opgesteld. Het 
koersdocument is tot stand gekomen 
na overleg met het zogenaamde 
‘planteam’. Dit bestaat uit een 
vertegenwoordiging van bewoners uit 
het gebied, de omliggende wijken, 
het Biodiversiteitsteam en Duurzaam-
RielGoirle.

Wijk met ambitie
Het koersdocument schetst een wijk 
met een groen en dorps karakter, 
passend bij Goirle. Het wordt een 
royaal opgezette wijk met veel groen. 
De wijk kent een hoog ambitieniveau 
op het gebied van energie, ecologie 
en duurzaamheid. De ambitie is om 
een energie neutrale wijk te realise-
ren. Eén van de uitgangspunten van 
het Koersdocument is dat Primagaz 
vertrekt.

Woningen 
De eerste fase is het gebied ten 

westen van de Abcovenseweg, 
tussen de A58 en de Rillaersebaan. 
Hier zijn 400 tot 420 woningen 
gepland. Alle categorieën woningen 
komen aan bod: rij-, 2-onder-1-kap-, 
en vrijstaande woningen en ook een 
beperkt aantal appartementen. 
Er komen ook sociale huurwoningen 
en middeldure huurwoningen. 
De planning is dat in 2021 de uitgifte 
van bouwrijpe kavels en de verkoop 
van woningen start.

Het vervolg 
Het Koersdocument Bacaertlant 
wordt nog oordeelsvormend en 
vervolgens besluitvormend behan-
deld. Als de raad instemt met het 
koersdocument, wordt een steden-
bouwkundig plan opgesteld. Hierna 
vindt een informatiebijeenkomst 
voor alle inwoners van Goirle plaats.

Kijk voor meer informatie op 
www.goirle.nl, hier kunt u ook 
het koersdocument inzien.

AFVAL 

WISSELING PMD CONTAINER  
VOOR DUOCONTAINER   
Volgende week vervangen we alle pmd-containers door blauw-oranje duocon-
tainers. De huidige pmd-containers halen we op. Alle inwoners ontvangen 
hierover deze of begin volgende week een brief. Alle praktische informatie over 
de omwisseling en de nieuwe inzameling op een rijtje:  

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

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

in de twee weken opgehaald. 
Door deze wijziging kan het zijn 
dat ophaaldagen veranderen. 
Op www.mijnafvalwijzer vindt u 
de juiste inzameldagen.
Meer informatie? 
Kijk op www.goirle.nl/afval 

2 t/m 7 september  Ontvangen duocontainer  Thuisblijven is niet nodig. 
2 t/m 7 september Inname PMD-container Op uw normale ledigingsdag 

zet u uw PMD-container 
buiten. We legen deze en halen 
de bak vervolgens binnen 2 
dagen op. Vergeet niet de 
sticker die meegestuurd is met 
de brief op de bak te plakken. 

7 september  Laatste ophaalronde van Op de gebruikelijke wijze
 oud papier en karton in Riel biedt u uw oud papier en 

karton aan.
16 t/m 21 september  Normale leging van de Let wel op, hierna duurt het 
 GFT-containers  éénmalig 3 weken voordat de 

GFT-container weer geleegd 
wordt. 

16 t/m 21 september Deze week wordt ook voor het Voor actuele informatie over
 eerst de duocontainer geleegd inzameldagen, kijk op  

www.mijnafvalwijzer.nl of 
download de afvalwijzer app.

23 t/m 28 september  Restafval wordt deze week voor Hierna dus nog maar 1 keer in
 de laatste keer volgende de de vier weken. 
 oude planning opgehaald. 
30 september – Inzameling volgens de nieuwe  Voor actuele informatie over
5 oktober inzamelfrequentie inzameldagen, kijk op 
  www.mijnafvalwijzer.nl of 

download de afvalwijzer app. 

In tegenstelling tot wat we twee 
weken geleden aankondigden, duren 
de werkzaamheden vanwege een 
defect aan de machine helaas wat 
langer. Sinds dinsdag 27 augustus zijn 
de werkzaamheden aan de Turnhout-
sebaan tussen de rotonde Poppelse-
weg en de rotonde met het Gorps 
Baantje weer opgepakt. De werk-
zaamheden worden tot en met 
vrijdag 6 september uitgevoerd. In 
deze periode wordt het wegdek van 

de nieuwe betonverharding behan-
deld. Tijdens deze werkzaamheden 
wordt maar één rijstrook tegelijk 
afgesloten met een rijdende afzet-
ting. Het verkeer wordt door ver-
keersregelaars beurtelings langs de 
werkzaamheden geleid. Dit zorgt 
deze dagen tijdelijk voor verkeershin-
der tussen 7.00 en 16.00 uur, na dit 
tijdbestek wordt de rijbaan weer 
vrijgegeven. Onze excuses voor het 
ongemak.

WERKZAAMHEDEN 

UPDATE: TIJDELIJKE VERKEERSHINDER  
BIJ TURNHOUTSEBAAN 

Beter leren omgaan met uw geld? 
Meer grip op uw portemonnee? U 
bent echt niet de enige die een 
steuntje in de rug kan gebruiken.  
En dat is precies wat de cursus 
‘Uitkomen met Inkomen’ voor u kan 
betekenen. Iedereen is welkom die 
zijn financiën beter wil leren regelen. 
Voor alle duidelijkheid:  het gaat 
daarbij echt niet alleen om mensen 
met schulden. 
 
Start cursus op 3 september
Op dinsdag 3 september start er een 
ochtendcursus en een avondcursus 
van 6 bijeenkomsten. De ochtend- 
cursus is van 9.30 – 11.30 uur en de 

avondcursus van 18:30 – 20:30 uur. 
Locatie: MFA Het Spoor (Schaep-
manstraat 36) in Tilburg. Na aanmel-
ding ontvangt u meer informatie. De 
gemeente Tilburg organiseert de 
cursus, ook voor onze inwoners. Het 
kost u niks, de enige voorwaarde is 
dat u gemotiveerd bent en naar alle 
bijeenkomsten gaat! 

Aanmelden
Aanmelden kan digitaal op 
www.tilburg.nl/budgetcursus of via 
uw klantmanager. U kunt ook een 
antwoordkaart ophalen bij ‘t Loket of 
bij de afdeling Sociale Zaken. Meld u 
snel aan, want vol = vol! 

FINANCIËN 

GRATIS CURSUS  
'UITKOMEN MET INKOMEN' 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl



SPORT EN CULTUUR

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF WEER VAN START IN GOIRLE
Op deze manier hoeven leerlingen niet 
direct lid te worden van een vereni-
ging, maar maken ze op een laagdrem-
pelige en toegankelijke manier kennis 
met een activiteit. Sport- en cultuur-
deelname kan nooit groot genoeg zijn. 
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 
kunnen zich vanaf 4 september 
inschrijven voor activiteiten via 
www.sjorssportief.nl. 

Voldoende keus voor sportievelingen 
en crea-bea’s
Kinderen uit de gemeente Goirle 
kunnen kennismaken met meer dan 
50 activiteiten zoals atletiek, badmin-

ton, dansen, lasergamen, paardrijden, 
turnen, scouting en tennis. Ook aan de 
creatievelingen is gedacht, denk hierbij 
aan muziek maken, tekenen en 
schilderen, taartjes maken en knutse-
len. Kortom keus genoeg! Kinderen 
mogen zich voor zoveel activiteiten 
inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven 
kan het hele schooljaar door.

Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid 
Kinderen verbinden aan sport en 
cultuur is een van de doelstellingen die 
de gemeente Goirle nastreeft met haar 
beleidsplein Back to Basics. Sjors 
Sportief & Sjors Creatief zijn instrumen-

ten die de gemeente Goirle hiervoor 
inzet. Deze formule heeft zich inmid-
dels in meer dan 90 gemeenten 
bewezen. Het geeft ieder kind de kans 
om zich te oriënteren op diverse 
takken van sport en cultuur en 
stimuleert kinderen om structureel aan 
de activiteiten deel te nemen. 

Meer informatie 
Voor meer informatie neem alvast 
een kijkje op de website
www.sjorssportief.nl. Of stuur een 
e-mail naar info@sjorssportief.nl 

Alle kinderen uit het basisonderwijs 
in de gemeente Goirle hebben het 
Sjors Sportief/Creatief boekje weer 
ontvangen. In dit boekje staan 
sportieve en creatieve workshops 
waaraan leerlingen kunnen deelne-
men om (vaak gratis) kennis te 
maken met één of meerdere activi-
teiten. Een leuke manier voor 
kinderen om zich te oriënteren op 
het gebied van sport en cultuur in 
onze gemeente! Vorig schooljaar 
schreven zich maar liefst 1200(!) 
kinderen in, wat een succes! Sjors is 
enorm populair onder de basis-
schooljeugd. 


