
   PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling 
Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen 
nadat de omgevingsvergunning is verleend 
en is toegezonden aan de aanvrager.
• Oude Tilburgsebaan, Riel: legaliseren 

van diverse bouwwerken (ingekomen 
17-10-2019) 

Verleende omgevingsvergunning
• Irenestraat 7, Goirle: uitbreiden van de 

woning op de eerste etage  
(verzonden 14-10-2019) 

• Kennedylaan 10, Goirle: kappen van een 
esdoorn (verzonden 17-10-2019) 

• Kerkstraat 2, Riel: kappen van  
een walnotenboom  
(verzonden 21-10-2019) 

• Kerkstraat 3, Riel: kappen van negen 
bomen op de begraafplaats  
(verzonden 22-10-2019) 

• Schootjesbaan 2, Riel: het gebruiken  
van een bedrijfsruimte als tijdelijke 
woonruimte met een instandhou-
dingstermijn van maximaal 2,5 jaar  
(verzonden 22-10-2019)

• Tilburgseweg 102a, Goirle: wijzigen van 
het gebruik van mantelzorgwoning naar 
appartement (verzonden 15-10-2019) 

• Wittendijk 2, Goirle: kappen van een 
boom (verzonden 21-10-2019)  

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN
De volgende vergunningen, ontheffingen en 
toestemmingen zijn verleend:

Verklaring van geen bezwaar
Voor het voeren, tonen en gebruiken van 

historische wapens tijdens de opening  
van Schijnvliegveld De Kiek aan de 
Turnhoutsebaan ong. te Riel op  
zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019.
(Verzonden 22 oktober 2019)

Ontheffing en toestemming 
Vuurwerkbesluit
Voor het vervoeren en laden en lossen van 
vuurwerk op de locatie Wim Rötherlaan 14 
te Goirle zijn de benodigde ontheffing en 
toestemming verleend. 
(Verzonden 22 oktober 2019)

Intrekken aanvraag kapvergunning
De aanvraag voor het kappen van een 
boom aan de Fabriekstraat 57 te Goirle is 
ingetrokken. (Verzonden 24-10-2019)

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 bezwaar-
termijn de dag ná de verzendddatum. 
Meer informatie via T (013) 5310 610. 

GEMEENTENIEUWS
30 oktober 2019

 
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

LEERLINGEN BASISSCHOOL DE REGENBOOG 
DOEN GOOI NAAR HET BINNENHOF
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Vorige week dinsdag was groep acht van 
Basisschool De Regenboog te gast in de 
raadzaal van het gemeentehuis om een 
heus debat te voeren. Na een warm 
welkom door burgemeester Mark van 
Stappershoef ging de klas van juf Wiene 
flink aan de slag. De leerlingen kropen in 
de rol van woordvoerder, voorzitter, pers, 

griffier en publiek en namen hun taken erg 
serieus. Een bijzondere aangelegenheid 
die bovendien gefilmd is en geldt als 
inzending voor de landelijke wedstrijd ‘De 
Derde Kamer’. Als de Goirlese klas deze 
wedstrijd wint ze mag een dag naar het 
Binnenhof in Den Haag om daar in debat 
te gaan met de echte Kamerleden.

VEILIGHEID

GOEDE FIETSVERLICHTING NOODZAKELIJK 
TIJDENS DONKERE DAGEN
Afgelopen weekend is de klok een uur teruggezet. Het is herfst en de dagen wor den 
korter. Goede fietsverlichting is dan van groot belang! Want wist u dat fietsen met 
goede verlichting de kans op een ongeval met maar liefst 17% verkleint? 

Verkeersveiligheidscampagne
Bent u zich bewust van uw rol in het 
verkeer? De verkeersveiligheidscam-
pagne ‘Brabant gaat voor NUL 
verkeersdoden’ wil dat elke weg-
gebruiker daarbij stilstaat. Want veilig 
thuis komen, dat wil iedereen. Dit jaar 
staat de campagne in het teken van 
zichtbaarheid. Hoe ben je goed 
zichtbaar in het verkeer en hoe zorg 
je zelf voor goed zicht? 
Dat is nodig, want uit onderzoek 
blijkt dat het aantal fiets- en motor-
voertuigongevallen bij duisternis flink 
afneemt als de voor- en achter 
verlichting goed werkt. Bij fietsers is 
dat helaas nog te weinig het geval. 
Vorig jaar voerde slechts 66% van de 
fietsers voor- én achterlicht.

Gevaren van onverlicht fietsen
Verkeersveiligheid staat voor wethou-
der Piet Poos hoog in het vaandel. 
“Juist in de komende donkere maanden 
is goede zichtbaarheid in het verkeer 
ontzettend belangrijk. Vooral scholie-
ren en jongeren zijn zich niet altijd 
bewust van de gevaren van het rijden 
zonder goede verlichting op de fiets. 
Het is namelijk niet zo dat als jij een 
andere weggebruiker kunt zien dat die 
ander jou dan ook automatisch ziet. 
Goede verlichting zorgt ervoor dat je 
opvalt in het verkeer. Mijn advies voor 
de donkere maanden is daarom: Zet je 
licht aan, en laat je zien!” 
Meer informatie over goede fiets-
verlichting vindt u via 
http://tiny.cc/fietsverlichting.

Goirle en Riel stonden het afgelopen 
weekend volledig in het teken van de 
herdenking en de viering van de 
bevrijding 75 jaar geleden.
Op verschillende plekken werd 
stilgestaan bij de destijds gevallen 
burgerslachtoffers en op Goirles 
grondgebied gesneuvelde geallieer-
den. Oude tijden leken op verschil-
lende plekken te herleven. Zaterdag 
was namelijk ook de opening van 
Schijnvliegveld ‘De Kiek’ in Riel. 

Daar werd in bijzijn van onder andere 
Commissaris van de Koning Wim van 
de Donk, burgemeester Mark van 
Stappershoef en initiatiefnemer  
Joep Horevoorts met een heuse 
Chinook-helicopter een speciaal 
ontworpen reproductie van het 
jachtvliegtuig Messerschmitt 
aangevoerd. De zondag reed er een 
authentieke militaire colonne door 
Goirle en Riel die op veel bekijks kon 
rekenen. Een memorabel weekend.

TERUGBLIK WEEKEND 

HANDHAVING

OVERTREDERS (AFVAL)DUMPING ACHTERHAALD EN BEBOET 

Het ging in één geval om chemisch 
bedrijfsafval aan De Loopgraven in 
Goirle. De gemeente heeft hier het 
afval opgeruimd en bodemonderzoek 
laten doen. Daaruit is gebleken dat de 
bodem niet verontreinigd was. De 
kosten die verhaald worden, bedragen 
rond de 11.000,- euro. 
In het tweede geval gaat het om 

gedumpte auto-onderdelen aan de 
Fabrieksstraat in Goirle. De kosten die 
verhaald worden zijn 150,- euro.
Burgemeester Mark van Stappershoef: 
“Ik ben blij dat we, dankzij tips van 
onze inwoners, de overtreders hebben 
kunnen achterhalen. Ik ben er trots op 
dat onze inwoners ook hun verant-
woordelijkheid pakken door te melden. 

We zijn op zoek naar  
nieuwe collega’s: 

Medewerker  
Informatie- 

management
32 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures staat  
de volledige vacaturetekst. 
Als u meer wilt weten over  

de inhoud van de functie of over  
de organisatie, bel dan met  

Ronald van Andel,  
informatie manager, 

telefoonnummer 013-5310674  
of Ruud Lathouwers, afdelingshoofd 
Bestuurs- en directie-ondersteuning, 

telefoonnummer 013-5310690.

HERDENKING

De overtreders van twee dumpingen van afval begin augustus in de gemeen-
te Goirle zijn achterhaald. Beiden hebben bekend. De kosten voor het 
opruimen worden op de overtreders verhaald. De gemeente Goirle maakt 
samen met partners werk van het tegengaan van afvaldumpingen. 

Alleen samen kunnen we het dumpen 
in onze gemeente een halt toeroepen.

Melden 
Wees slim voor uw portemonnee en 
goed voor het milieu en voer uw 
spullen op een juiste manier af. 
Afval hoort thuis in de containers of bij 
de milieustraat en dus niet op straat. 
Ziet u iemand afval dumpen? 
Meld dit bij het meldpunt van de 
gemeente Goirle via www.goirle.nl/
meldpunt of anoniem bij Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000.< TERU
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