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EXPOSITIE 'GOIRLE IN AQUARELLEN’

Vrijdagavond 13 september opent 
wethouder Johan Swaans om 19.30 
uur de tentoonstelling 'Goirle in 
Aquarellen' van Martijn de Boer. 
Belangstellenden zijn deze avond van 
harte welkom om de uiteenlopende 
kunstwerken met dorpsgezichten uit 
Goirle te komen bewonderen. De 
expositie is daarna van maandag 16 
september tot en met woensdag 16 
oktober 2019 tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis voor 

iedereen toegankelijk.

Op zondag 13 oktober is er van 12.00 
tot 15.00 uur bovendien een extra 
openstelling met om 12.30 uur een 
optreden van het duo ‘Cordes à 
Corps’ met gitaar en dans.

Voor een indruk van de verschillende 
werken van Martijn de Boer kunt u 
terecht op de website 
http://martijndeboer.org

AFVAL

GFT, WAT DOE JIJ ERMEE?
Verpak uw etensresten zoals botjes 
en graatjes in een laagje kranten-  
of keukenpapier voordat u het bij het 
GFT stopt. Zo voorkomt u stank en 
maden in de container, zeker met 
zomerse temperaturen. Een klein 
beetje papier bij het GFT kan geen 
kwaad. 
In het kader van de campagne ‘GFT, 
wat doe jij ermee?’ delen alle 
gemeenten in de regio Hart van 
Brabant tips hoe u makkelijker uw 
GFT kunt scheiden en afval kunt voor-

komen. Nog teveel etensresten, 
groente- en fruitresten zitten 
namelijk in ons restafval. 
Dat is jammer, want dit zijn waarde-
volle grondstoffen. Door uw etens-
resten te verpakken in een kranten-
papiertje kunt u deze gerust bij het 
GFT stoppen. 
Wat doet u om stank in de GFT- 
container te voorkomen?  
Volg onze Facebook-pagina op  
www.facebook.com/gemeentegoirle 
en deel uw tips!

CULTUUR

‘The Bright Side of Life’ is een 
komische en confronterende 
muzikale voorstelling met live 
muziek, over een acteur die zijn 
thuisland, waar hij beroemd en 
geliefd was, moet ontvluchten. 
Eenmaal in Nederland gaat hij 
inburgeren en op zoek naar nieuw 
publiek. ‘The Bright Side of Life’ gaat 
over hoe je als persoon omgaat met 

het achterlaten van je oude wereld 
en het integreren in een nieuwe. 

Ontmoeten
Tijdens dit event kunnen vluchtelin-
gen en anderen die hun netwerk 
willen openstellen elkaar ontmoeten. 
De ontmoeting en verbinding met 
nieuwkomers heeft als doel bij te 
dragen aan een volgende stap naar 

een inclusieve samenleving. 

Tickets en info
‘The Bright Side of Life’ is op dinsdag-
avond 17 september van 20.00 uur 
tot 22.00 uur. Tickets kunt u bestellen 
via de website van cultureel centrum 
Jan van Besouw: www.janvanbe-
souw.nl/voorstelling/bright-side-of-
life

'Dorpstraat Riel' door Martijn de Boer.

‘THE BRIGHT SIDE OF LIFE’

AFVAL

OMWISSELACTIE CONTAINERS GOED VERLOPEN 
Vorige week zijn ongeveer 7.250 
pmd-containers opgehaald en 
vervangen door blauw-oranje 
duocontainers. Een mega operatie 
die over het algemeen goed verlopen 
is. 

Heeft u nog geen blauw-oranje 
container ontvangen of heeft u uw 
‘oude’ pmd-container nog? Bel met 
het speciale telefoonnummer: 
0800-400 20 50 . Dit nummer is nog 
tot en met 15 september in gebruik. 
Of meld het via ons online meldpunt 
op www.goirle.nl.

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 

Praktische info over het legen van de containers

16 tot en met 21 september  Normale leging van de gft  Let wel op, hierna duurt het
 containers éénmalig 3 weken voordat de
  gft-container weer geleegd wordt. 
16 tot en met 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 tot en met 28 september  Restafval wordt deze week  Hierna dus nog maar 1 keer
 voor de laatste keer volgens de  in de vier weken
 oude planning opgehaald.
30 september - 5 oktober  Inzameling volgens de nieuwe  Voor actuele informatie over
 inzamelfrequentie  inzameldagen, kijk op 
  www.mijnafvalwijzer.nl of 
  download de afvalwijzer app. 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl



   
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 omgevings-
vergunning is verleend en is toege-
zonden aan de aanvrager.
Abcovenseweg ong., kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie B 
6242: bouwen kantoorpand 
(ingekomen 22-8-2019)
Kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie E 4570: realiseren toilet-
voorziening (ingekomen 30-8-2019)
Looienhoek 7, Riel: verbouwen 

woning (ingekomen 4-9-2019)
Struikheide 8, Riel: aanleggen 
tweede uitweg
(ingekomen 1-9-2019)
Tilburgseweg 102a, Goirle: wijzigen 
gebruik van mantelzorgwoning naar 
appartement (ingekomen 27-8-2019)      
Tilburgseweg 174, Goirle: kappen 
twee Amerikaanse eiken 
(ingekomen 30-8-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Baronielaan 62, Goirle: kappen 
boom (verzonden 28-8-2019)  
Dorpstraat 12, Riel: wijzigen gebruik 
(verzonden 2-9-2019)
Druisdijk 12, Riel: bouwen werktui-

genloods (verzonden 26-8-2019)
Irenestraat 18, Goirle: bouwen 
opbouw op aanbouw 
(verzonden 2-9-2019)
Looienhoek 6 en 6a, Riel: splitsen 
woning (verzonden 2-9-2019)
Spoorbaan 4, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 2-9-2019) 
Tilburgseweg 51a, Goirle: bouwen 
aanbouw (verzonden 26-8-2019)
Tilburgseweg 154a, Goirle: wijzigen 
gebruik woning t.b.v. kamerverhuur 
(verzonden 2-9-2019)
Veertels 20, Riel: plaatsen van 
geluidswerende schermen 
(verzonden 2-9-2019)

RECTIFICATIE
In tegenstelling tot wat vorige week 
gepubliceerd stond bij Verleende 
omgevingsvergunning:
Geweigerde omgevingsvergunning
Dorpstraat 1, Riel: bouwen apparte-
ment achterzijde pand (verzonden 
15-8-2019)

Beleidsregels rioolheffing 
garageboxen 2019
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de ‘Beleidsregels 
rioolheffing garageboxen 2019’ 
vastgesteld. De beleidsregels zijn 
elektronisch bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad van 11 september 

2019 en hebben terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2019. U kunt de 
beleidsregels vinden op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl of via 
www.goirle.nl.

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. 

ONDERZOEK

GEMEENTE GOIRLE SCOORT 7,2 VOOR DIENSTVERLENING
De gemeente Goirle scoort met een 7,2 voor dienstverlening op het gebied 
van Werk en Inkomen hoger dan vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit een 
klanttevredenheidsonderzoek onder inwoners eerder dit jaar. Inwoners die 
van de gemeente een uitkering voor levensonderhoud ontvangen, of 
gebruik maken van het minimabeleid of het re-integratieaanbod geven aan 
tevreden te zijn met de hulp en begeleiding die zij van ons ontvangen. 

Inwoners
De respondenten geven aan dat zij 
bekend zijn met ’t Loket, de lokale 
toegang van de gemeente Goirle. De 
bevraagde inwoners weten waar ze 
met hulpvragen over Werk en 
Inkomen terecht kunnen. Zij zijn 
tevreden met de regelingen en de 
informatie die hierover wordt 
verstrekt. 
Ook zijn zij over het algemeen 
tevreden over de communicatie met 
de gemeente en contactpersonen. 
De telefonische bereikbaarheid en 
de hoeveelheid wisselingen van 
klantmanagers geven zij aan als 
verbeterpunten. 

Intermediairs
Ook de samenwerkingspartners op 
het gebied van werk en inkomen zijn 
bevraagd. Zij begeleiden de inwoners 
op allerlei terreinen, zoals zorg, 
administratie of huisvesting. Deze 
organisaties geven aan snel de weg te 
vinden binnen de gemeente en 
ervaren de korte lijntjes met de 
gemeente als positief, maar zien ook 
nog kansen om de samenwerking 
tussen gemeente en intermediairs te 
verbeteren. Ook geven intermediairs 
aan dat er breder kan worden 
gekeken naar de omstandigheden van 
een inwoner, zodat relevante regelin-
gen en voorzieningen nog beter 

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 nomina-
tie bekend maken. De uiterlijke 
inzenddatum is woensdag 2 oktober 
2019. De vrijwilligersavond vindt dit 
jaar plaats op vrijdag 6 december. 

Ook dit jaar gaan we weer een 
Stimuleringsprijs 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 ambassa-
deurswerk. 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 
jongeren, op onze website onder; in 
de gemeente Goirle; nieuws; 
Vrijwilligersprijs. 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. 

OPROEP

WIE VERDIENT DE VRIJWILLIGERSPRIJS 2019?
kunnen worden afgestemd op de 
situatie. 

Vervolg
De uitkomsten van het klanterva-
ringsonderzoek worden gebruikt bij 
de evaluatie van het minimabeleid in 
onze gemeente. Hierbij evalueren we 
de bereikbaarheid, bekendheid van 
regelingen, communicatie en de 
samenwerking met samenwerkings-
partners. De bevindingen en 
verbeterpunten die de respondenten 
en samenwerkingspartners hebben 
aangegeven, helpen ons om onze 
dienstverlening voor inwoners nog 
verder te verbeteren.


