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Gemeentehuis

T (013) 5310 610 
(Algemeen)

T (013) 5310 531 
('t Loket)

info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

BESTUUR GEMEENTE STEUNT  
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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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   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

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 

Overlast vuurwerk
Ervaart u vuurwerkoverlast op 

maandag 30 of dinsdag 31 december? 
Meld dit dan door via Whatsapp 

een bericht te sturen naar 

06 - 50 164 869 
Gemeente en politie proberen  
dan meteen de veroorzakers  

te achterhalen. 
Op maandag kan dit van  

14:00 tot 22:00 uur en op 
dinsdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Vrijdagmiddag 20 december hield het voltallige college van burgemeester en 
wethouders zich op in De Hovel. Veel voorbijgangers konden de verleiding 
niet weerstaan om voor een minimaal bedrag zich van warme chocolade-
melk en een kransje te laten voorzien door één van de bestuurders. Er was 
volop aanloop, wat zorgde voor een mooie opbrengst, die ten gunste kwam 
van Gelden vûr Helden. Deze stichting kiest elk jaar een doel om zich aan te 
verbinden, dit jaar was dat Jongerenwerk Mainframe.

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 bestuur en medewerkers van  
de gemeente Goirle wensen u 

fijne feestdagen en een gezond 
en voorspoedig 2020

KERSTACTIE 2019
Dit jaar stonden dinsdag 17 en 
woensdag 18 december in het teken 
van de jaarlijkse hartverwarmende 
kerstactie in onze gemeente: cadeaus 
van inwoners vóór inwoners. Ook dit 
jaar lieten Goirlese en Rielse inwo-
ners zien oog te hebben voor 
degenen die het financieel minder 

breed hebben. Burgemeester Mark 
van Stappershoef en wethouders 
Marijo Immink en Johan Swaans 
bedankten de vrijwillige inpakkers 
persoonlijk. De ingezamelde cadeaus 
worden deze kerstperiode verdeeld 
onder Sterk Huis, Thebe en Contour-
deTwern.AFVAL

INZAMELING KERSTBOMEN
Goirle
BAT haalt uw kerstboom op in de week 
van 6 t/m 10 januari 2020. Zet uw 
kerstboom naast de container die u 
het eerst buiten zet die week. Kerst-
bomen worden alleen meegenomen 
zonder versiering, verlichting en pot. 

Riel
Traditiegetrouw kunnen de jongere 
inwoners van Riel weer kerstbomen 

inzamelen. Wie de meeste bomen 
inlevert kan een mooie prijs winnen. 
Kinderen met slechts één boom 
blijven niet met lege handen staan, zij 
krijgen iets lekkers. Kerstbomen 
inleveren kan op 11 januari tussen 
15.00 - 16.00 uur en vanaf 17.30 uur 
op de hoek Oude Tilburgsebaan/
Looienhoek in Riel. Om 18.30 uur 
steekt de brandweer de bomen aan.

RECTIFICATIE

POLITIEPOST OMSTREEKS MAART 2020 
NAAR GEMEENTEHUIS
Twee weken geleden las u op deze 
gemeentepagina dat vanaf 1 januari 
2020 de politiepost in Goirle is 
gevestigd in het gemeentehuis. Dit 
klopt niet. Pas begin maart verhuist 

de politiepost, nu nog gevestigd aan 
de Thomas van Diessenstraat, naar 
het gemeentehuis. Op de begane 
grond wordt een spreekkamer 
ingericht als politiepost.

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
Maandag 6 januari open van 10.30 tot 17.00 uur 
Dinsdag 7 januari open van 9.00 tot 18.00 uur

De overige dagen is het gemeentehuis op de gebruikelijke tijden geopend.

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 
veroorzaken, 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? Op 30 en 
31 december kunt u vuurwerkover-
last in Goirle en Riel melden via 
Whatsapp door een bericht te sturen 
naar 06-50164869. De politie en de 
gemeentelijke toezichthouders 
reageren dan direct en proberen de 
veroorzakers te achterhalen en 
meteen aan te pakken. 
Het Whatsappnummer is te gebrui-
ken op 30 december van 14:00 tot 
22:00 uur en op 31 december van 
09:00 tot 17:00 uur.  Al eerder last 
van vuurwerk? Bel dan de politie op 
0900-8844. Ook kunt u anoniem 
melden waar illegaal vuurwerk wordt 
opgeslagen of verkocht via 0800-
7000.
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
• De Reusel 14, Goirle: kappen vier 

bomen (ingekomen 16-12-2019)
• Hof van Tongerloo 37, Riel: plaatsen 

overkapping (ingekomen 5-12-2019)
• Julianastraat 3, Riel: uitbreiden woning 

(ingekomen 4-12-2019)
• Kennedylaan 46, Goirle: wijzigen 

gevels (ingekomen 16-12-2019)
• Korenmolenplein 8a, Goirle: verhogen 

dak (ingekomen 11-12-2019)
• Martin Luther Kinglaan 20, Goirle: 

plaatsen dakkapel  

(ingekomen 17-12-2019)
• Nobelstraat/Poppelseweg ong., 

kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie D 2184: plaatsen faunatoren 
voor zwaluwen en vleermuizen 
(ingekomen 6-12-2019) 

• Oude Tilburgsebaan 12a, Riel: 
uitbreiden melkveebedrijf met 
nevenactiviteiten  
(ingekomen 10-12-2019)

• Papenlantstraat 7, Goirle:  
plaatsen nokverhogende dakkapel 
(ingekomen 12-12-2019) 

• Tilburgseweg 49, Goirle: splitsen 
bovenwoning in twee appartementen 

(ingekomen 9-12-2019)
• Tilburgseweg 70, Goirle: realiseren  

vier appartementen  
(ingekomen 18-12-2019)

• Zandeind 24, Riel en kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 834 
en K 842: verlengen en verplaatsen 
hekwerk (ingekomen 11-12-2019) 

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.

Verlengen beslistermijn  
met zes weken
• Tilburgseweg 103a, Goirle: wijzigen 

gebruik pand t.b.v. kamerverhuur 
• Edisonstraat 19, Goirle: wijzigen 

gebruik pand

Verleende omgevingsvergunningen
• Struikheide 1, Riel: bouwen woning 

met garage (verzonden 16-12-2019)   
• Thomas van Diessenstraat 23, Goirle: 

bouwen erker (verzonden 16-12-2019)   
• Tilburgseweg 42a, Goirle: verbouwen 

entree en intern verbouwen woning 
(verzonden 16-12-2019)

Geweigerde 
omgevingsvergunning
• Bergstraat 116a, Goirle: plaatsen 

dakkapel (verzonden 9-12-2019)  

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. 


