
Afvalinzameling
Inhaaldag Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag,  
woensdag 1 januari wordt  

zaterdag 4 januari 

GEMEENTENIEUWS
2 januari 2020

 
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

  

< TERU
G

 N
AAR IN

H
O

U
D

Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 Download de AfvalWijzer-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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D Goirles Belang  

ook digitaal
Wist u dat u de  

gemeentepagina  
ook digitaal kunt lezen op  

www.goirle.nl

Collage, 30 x 20 cm, 2017. www.yaradekok.com.

Vrijdag 10 januari opent wethouder Johan Swaans om 19.30 uur de 
tentoonstelling Interstice. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te 
zijn. 

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.

De kunstwerken van Yara de Kok 
(1993) zijn in de periode van 
maandag 13 januari tot en met 
dinsdag 11 februari te bewonderen 
in de hal van het gemeentehuis. U 
kunt hiervoor tijdens de gebruikelij-
ke openingstijden van het gemeen-
tehuis langskomen.
Yara de Kok maakt nieuwe beelden 
door fotografie te combineren met 

collage- en schildertechnieken. 
Ze heeft een speciaal oog voor 
toevallige schoonheden zoals 
lichtinvallen, reflecties of contrasten 
in vormen en materialen. Bij haar 
kunstwerken speelt ze met de 
spanning tussen realiteit en surreali-
teit. Met haar werk geeft ze herken-
ningspunten die worden aangevuld 
door de fantasie van de kijker.

UITNODIGING

KOM NAAR DE BIJEENKOMST 
OMGEVINGSVISIE!
Het nieuwe jaar is begonnen. En 
daarmee gaat ook het opstellen van 
de omgevingsvisie van start. Lees 
meer over het hoe, wat en waarom 
op www.goirle.nl/omgevingsvisie.

Uw hulp is hard nodig
Het opstellen van een visie op de 
toekomst van Goirle en Riel is 
belangrijk en daar is tijd voor nodig. 
Samen met u moeten wij erachter 
komen wat belangrijk is. En dan onze 
toekomst helder krijgen. Uw hulp is 
hierbij onmisbaar. Persoonlijk én 
online.

Persoonlijk op 23 januari 2020
Wat zijn voor u de belangrijkste 
kwaliteiten van Goirle en Riel? Wat 
zou u willen behouden en verande-
ren in uw woonomgeving? Of heeft u 
gewoon een goed idee? 

Kom dan naar onze bijeenkomst 
Omgevings visie in het gemeentehuis 
op donderdag 23 januari van 20.00 
– 22.00 uur en geef uw mening. 
Aanmelden kan tot 16 januari via 
omgevingsvisie@goirle.nl

Online vóór 16 januari 2020
Tot 16 januari kunt u ons alvast op 
weg helpen door een korte, online 
vragenlijst over uw woonomgeving in 
te vullen. Ga hiervoor naar 
www.hetpon.nl/omgevingsvisie. Het 
invullen van de vragenlijst kost 
maximaal 10 minuten. 

Nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met 
Sylvia Torremans via (013) 5310 655 
of stuur haar een e-mail via 
sylvia.torremans@goirle.nl.

FINANCIËN

GRATIS CURSUS 'UITKOMEN MET INKOMEN'
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 14 januari
Op dinsdag 14 januari start er een 
ochtendcursus en een avondcursus 
van 6 bijeenkomsten. De ochtendcur-
sus 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 inwoners van de 
gemeente Goirle. Het kost u niks, de 

enige voorwaarde is dat u gemoti-
veerd bent en naar alle bijeenkom-
sten gaat.

Aanmelden
Aanmelden kan digitaal op 
www.tilburg.nl/budgetcursus of via 
uw klantmanager. Hebt u hulp nodig 
bij het aanmelden? Neem dan even 
contact op het ’t Loket of met Sociale 
zaken. Meld u snel aan, want vol = 
vol! 

VERKEER

ONDERZOEK OM DRUKTE OP A58  
TE VERMINDEREN

Op de A58 tussen Tilburg en Breda 
staan bijna dagelijks files. Als er geen 
structurele oplossingen komen, is 
verandering waarschijnlijk niet 
mogelijk. Het ministerie, de provincie 
en Tilburg en Breda doen onderzoek 
naar verkeersknelpunten en mogelij-
ke oplossingen. Zij zijn een MIRT-Ver-
kenning (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport) 
gestart. In dit project worden zowel 
traditionele oplossingen onderzocht, 
zoals een wegverbreding, maar ook 
wordt er gekeken naar innovatieve 
oplossingen. Samen met bewoners 
en gebruikers moet dit project een 
antwoord geven op de vraag welk 
alternatief het meest effectief is. 

Inloopavonden
Maandag- en dinsdagavond 13 en 14 

januari 2020 organiseert de project-
groep ‘MIRT-verkenning A58  Tilburg- 
Breda’ inloopavonden voor inwoners 
en weggebruikers in het gebied 
tussen Tilburg en Breda. Als inwoner 
van Goirle of Riel bent u hierbij ook 
van harte welkom. Tijdens deze 
avonden kunt u meedenken over het 
fileprobleem op de A58. Ideeën of 
wensen kunt u ook doorgeven via 
www.a58tilburgbreda.nl

Locatie
Hotel van der Valk, Gilze
Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze

Data
Maandag 13 en dinsdag 14 januari 
2020
Tijd: van 18.00 uur tot 21.00 uur 

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. 
Kerstbomen worden alleen meege-
nomen 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.

TARIEVEN

SPORTACCOMMODATIES

Tarieven zijn inclusief btw en per uur.

Tarieven 2019 2020
1 zaal De Haspel 18,47 19,00
2 zalen De Haspel 36,99 37,50
Volledige hal De Haspel 46,10 46,80
Dojo De Haspel 11,53 11,70
Evenementen in De Haspel 97,80 99,25

INFORMATIE

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS  
MET DE FEESTDAGEN 
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.

Het 
gemeentebestuur 

wenst u een
Gelukkig Nieuwjaar!
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Verlengen beslistermijn  
met zes weken 

• Bodepad 6, Goirle: kappen van een 
boom.

  

BEZWAAR MAKEN?

Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenen-
bezwaar. 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. 

VASTSTELLING DIVERSE  
VERORDENINGEN

De volgende verordeningen en tarieven-
tabel zijn vastgesteld:
1. Legesverordening 2020;
2. Legestarieventabel 2020;
3. Verordening op de rekenkamer-

commissie gemeente Goirle 2020;
4. Verordening maatschappelijke 

 ondersteuning gemeente Goirle 2020;
5. Afvalstoffenverordening gemeente 

Goirle 2020.

Deze verordeningen zijn op 23 en 27 
december 2019 elektronisch bekend-
gemaakt in het Gemeenteblad en deze 
kunt u vinden op https://zoek.officiele-
bekendmakingen.nl. 

Met ingang van 1-1-2020 zijn de volgende 
verordeningen en tarieventabel ingetrok-
ken:
1. Legesverordening 2019;
2. Legestarieventabel 2019;
3. Verordening rekenkamercommissie 

gemeente Goirle 2012;
4. Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Goirle 2018;
5. Afvalstoffenverordening gemeente 

Goirle 2009. 


