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IRIS LE RÜTTE MAAKT BEELD IREEN WÜST 
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Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 Download de AfvalWijzer-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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Iris had alle aspecten uit de aange-
geven opdrachtomschrijving in haar 
schetsontwerp opgenomen. 
Begrippen als volharding, dynamiek, 
beweging, snelheid en vrouwelijk-
heid komen in het kunstwerk samen. 
Inmiddels is Iris Le Rütte begonnen 
aan het beeld. 

Waarom krijgt Ireen Wüst een beeld?
Begin 2018 won Ireen Wüst haar 5e 
Olympische gouden medaille.  Vlak 
hierna genoten duizenden mensen 
van haar huldiging in haar geboorte-
plaats Goirle. Burgemeester Mark 
van Stappershoef maakte toen 
bekend dat de grootste Nederlandse 
olympiër ooit een beeld krijgt. 
“Ireen Wüst is geboren en getogen 
in Goirle. En zij is de jongste én 
meest succesvolste Nederlandse 
olympiër ooit. En daar zijn wij 
natuurlijk ontzettend trots op” aldus 
wethouder Johan Swaans. 

Wie is Iris Le Rütte?
Iris Le Rütte (Eindhoven, 1960) is 
een Nederlandse beeldhouwer, 
tekenaar en dichter. Ze studeerde 
onder meer aan de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten in Amster-
dam. Naast kleine sculpturen voerde 
Le Rütte monumentaal werk uit dat 
zich op talrijke plaatsen in de 
openbare ruimte bevindt. Haar 
beelden worden als poëtisch 
ervaren, krachtig en tegelijk kwets-
baar en drukken veelal een zoek-

tocht naar evenwicht uit. 
Haar sculpturen bevinden zich in 
bedrijfscollecties zoals van Akzo 
Nobel en in musea zoals Beelden 
aan Zee in Scheveningen. Ze 
ontwierp culturele prijzen, waar-
onder de Blijvend Applaus Prijs voor 
podiumartiesten en de Heldringprijs 
van NRC Handelsblad. Eén van haar 
bekendste grote werken is Fata 
Morgana, bestaande uit drie 
bronzen dromedarissen langs de 
spoorbaan bij de Wibautstraat in 
Amsterdam. Iris Le Rütte werd 
genomineerd voor de Elisabeth van 
Thuringenprijs voor haar ontwerp 
van 78 stalen beelden op het dak van 
het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. 

Ontwerp
Hoe het eruit gaat zien, laten we nog 
even aan de verbeelding over. Wat 
we wel kunnen zeggen is dat het 
herkenbaar zal zijn, ook voor 
kinderen. Het werk van Iris Le Rütte 
is namelijk altijd wél figuratief, maar 
niet realistisch - het is een interpre-
tatie van de werkelijkheid. Verder zal 
het beeld in detail iets sprookjesach-
tigs en heel persoonlijks krijgen. 

Onthulling
De verwachting is dat het beeld in 
mei 2020 klaar is. Hierna volgt de 
feestelijke onthulling in het bijzijn 
van Ireen Wüst en haar familie. 
Wanneer, waar en hoe wordt later 
bekend gemaakt.

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

     Afval
                               Wist u dat 
                                de netten,  
                                  die gebruikt 
                                    worden bij 

het verpakken van  
kerstbomen, 

horen bij het restafval?

Goirles Belang  
ook digitaal

Wist u dat u de  
gemeentepagina  

ook digitaal kunt lezen op  
www.goirle.nl

GESLOTEN
Op donderdag 19 december 

is ’t Loket gesloten.

OUD & NIEUW

VEILIG HET NIEUWE JAAR IN
Oud & Nieuw komt weer in zicht en daar hoort voor veel inwoners het 
afsteken van vuurwerk bij. Vuurwerk mag u niet zomaar afsteken. Er zijn 
regels zodat we het voor iedereen zo veilig en leuk mogelijk houden.

Wat zijn de regels?
Op 28, 30 en 31 december mag u 
vuurwerk kopen als u 16 jaar of ouder 
bent. Vuurwerk afsteken mag tussen 31 
december 18.00 uur en 1 januari 02.00 
uur. Steekt u vuurwerk af buiten de 
wettelijke tijden af dan bent u in 
overtreding. Op deze overtreding staat 
een boete of straf.
Het is verboden om illegaal vuurwerk 
te kopen, af te steken of om in bezit te 
hebben. Vuurwerk gekocht bij een 
officieel verkooppunt in Nederland is 
altijd legaal. In Goirle is Karwei 
aangewezen als officieel verkooppunt. 
Misbruik en overlast van vuurwerk 
wordt stevig aangepakt. Zelf geknut-
seld en zwaar illegaal vuurwerk kan 
zelfs gevangenisstraf opleveren. 
Jongeren die met vuurwerk overlast of 
beschadigingen/vernielingen veroorza-
ken, lopen het risico een taakstraf te 
krijgen bovenop het herstellen of 
vergoeden.

Veilig omgaan met vuurwerk
Tien tips om veilig vuurwerk af te 
steken:
1. Gebruiksaanwijzing lezen;
2. Veiligheidsbril op;
3. Gebruik altijd een aansteeklont;
4. Steek geen vuurwerk af vanuit je 

hand;
5. Zorg voor voldoende afstand;
6. Vuurwerk en alcohol: géén 

combinatie;
7. Steek weigeraars niet opnieuw aan;
8. Stop nooit vuurwerk in je zakken;
9. Houd rekening met mensen en 

huisdieren;
10. Ruim afval meteen op.

Overlast melden
Veel last van harde knallen in de 
aanloop naar Oud & Nieuw? Bel dan de 
politie op 0900-8844. Ook kunt u 
anoniem melden waar illegaal vuur-
werk wordt opgeslagen of verkocht via 
0800-7000. 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

U bent van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst
op dinsdag 7 januari 2020 van 19.00 tot 21.00 uur

in de hal van het gemeentehuis.

Het beeld ter ere van Ireen Wüst wordt gemaakt door Iris Le Rütte. Haar 
idee werd door de commissie kunst en cultuur, samen met Ireen Wüst, 
unaniem gekozen uit drie voorstellen. 

Het bestuur en medewerkers  
van de gemeente Goirle wensen u  

fijne feestdagen!
INFORMATIE

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS  
MET DE FEESTDAGEN 
Dinsdag  24 december open van 9.00 tot 16.00 uur
Woensdag  25 december  gesloten
Donderdag  26 december gesloten
Dinsdag  31 december Open van 9.00 tot 16.00 uur
Woensdag  1 januari gesloten
De overige dagen is het gemeentehuis op de gebruikelijke tijden geopend.
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
• Dorpsplein ong., Riel, kadastraal 

bekend gemeente Goirle, sectie F 
1490: kappen vijf bomen  
(ingekomen 4-12-2019) 

• Kloosterstraat 48, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 2-12-2019) 

• Urnenveld 4, Goirle: kappen twee 
grove dennen (ingekomen 2-12-2019)

• Wethouder Tra Plein 6, Goirle:  
intern verbouwen en uitbreiden 
woning op eerste verdieping  
(ingekomen 28-11-2019) 

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.

 
Verleende 
omgevingsvergunningen
• De Schoolmeesterpad ong., kadastraal 

bekend gemeente Goirle sectie A 
3468: kappen van 18 bomen  
(verzonden 11-12-2019) 

• Oude Tilburgsebaan 12, Riel:  
legaliseren diverse bouwwerken 
(verzonden 9-12-2019) 

• Tilburgseweg 115, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 9-12-2019) 

• Wethouder Tra Plein 6, Goirle:  
intern verbouwen en uitbreiden 
woning eerste verdieping  
(verzonden 9-12-2019)

• Wittendijk ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie D 2570: 
kappen berk (verzonden 11-12-2019) 

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning 
• Moonlightshopping zaterdag  

14-12-2019 (verzonden 9-12-2019)
• ruttersfist van 21 t/m 25-2-2020 

(verzonden 10-12-2019)

Stookvergunning
• Kerstboomverbranding op 11-1-2020 

(verzonden 10-12-2019)

Ontheffing sluitingstijden
• Clubavond sportkantine Wim Röther-

laan 8, Goirle (verzonden 9-12-2019)

Incidentele standplaatsvergunning
Ten behoeve van een goeden doelen 
actie op vrijdag 20-12-2019 verleend 
(verzonden 12-12-2019)

VERORDENINGEN

Vastgestelde verordeningen
1.  Verordening onroerende-zaakbelastin-

gen 2020;
2.  Verordening afvalstoffenheffing 2020;
3.  Verordening hondenbelasting 2020;
4.  Verordening rioolheffing 2020;
5.  Verordening toeristenbelasting 2020;
6.  Verordening precariobelasting 2020;
7.  Verordening marktgelden 2020;
8.  Verordening eenmalig riool-aansluit-

recht 2020;

Deze verordeningen zijn op 18-12-2019 
elektronisch bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad en deze kunt u vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Ingetrokken verordeningen  
m.i.v. 1-1-2020
1.  Verordening onroerende-zaakbelastin-

gen 2019;
2.  Verordening afvalstoffenheffing 2019;
3.  Verordening hondenbelasting 2019;
4.  Verordening rioolheffing 2019;
5.  Verordening toeristenbelasting 2019;
6.  Verordening precariobelasting 2019;
7.  Verordening marktgelden 2019;
8.  Verordening eenmalig riool- 

aansluitrecht 2019;

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenenbe-
zwaar. U kunt daar ook online 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. 

GOEDE DOEL

BESTUUR GEMEENTE STEUNT  
GELDEN VÛR HELDEN
Vrijdagmiddag 20 december 
verkoopt het college van burgemees-
ter en wethouders chocolademelk 
en kerstkransjes op De Hovel. De 
opbrengst hiervan schenken zij aan 
Gelden vûr Helden. 

Deze stichting kiest elk jaar een doel 
om zich aan te verbinden, dit jaar is 
dat Jongerenwerk Mainframe. 

Komt u zich ook opwarmen met een 
kop chocolademelk?

AFVALINZAMELING

INHAALDAGEN 
FEESTDAGEN
Eerste kerstdag,  
woensdag 25 december wordt 
zaterdag 28 december

Tweede kerstdag,  
donderdag 26 december blijft 
donderdag 26 december

Nieuwjaarsdag, 
woensdag 1 januari wordt 
zaterdag 4 januari 

DUURZAAMHEID

REGELING DUURZAAMHEIDSLENING  
WEER GEOPEND
De gemeente wil inwoners stimule-
ren om hun woning duurzamer te 
maken. Daarom is in 2018 de 
Duurzaamheidslening ingevoerd. Het 
Duurzaamheidsfonds is inmiddels 
weer gevuld nadat de bodem 
wegens groot succes halverwege 
2019 was bereikt. Inwoners kunnen 
vanaf nu dus weer een voordelige 
lening aanvragen voor duurzaam-
heidsmaatregelen in hun woning, 
maar wel geldt het principe op=op.

Leningen zijn beschikbaar voor 
verschillende maatregelen, denk aan 
zonnepanelen, warmtepompen en 
isolatie. Het maximum leenbedrag is 
€ 25.000, -. De gemeenteraad 
besloot 3 december geld uit andere 
fondsen over te hevelen naar het 
duurzaamheidsfonds om zo weer de 
duurzaamheidslening te kunnen 
gaan verstrekken. Meer info over de 
regeling is te vinden via 
http://tiny.cc/duurzaamheidslening. 

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl


