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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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Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

Bezorgklachten?

Meld dit op 

verspreidingsklachten.nl

Goirles Belang  
ook digitaal

Wist u dat u de  
gemeentepagina  

ook digitaal kunt lezen op  
www.goirle.nl

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

NIEUWJAARSTOESPRAAK BURGEMEESTER
Dinsdagavond 7 januari vond de nieuwsjaarbijeenkomst plaats. Burgemeester 
Mark van Stappershoef sprak in zijn speech onder ander over de rol van de 
overheid, keek terug op het afgelopen jaar en blikte vooruit. 
Op www.goirle.nl onder Nieuws vindt u die speech.

UITNODIGING

NIEUWE DONORWET: WAT BETEKENT DAT 
VOOR MIJ?

BELASTINGEN

WOZ-BESCHIKKING EN BELASTINGAANSLAG 
IN UW EIGEN ONLINE BRIEVENBUS
Op 25 februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. 
Hierop staan de WOZ-beschikking en de belastingen die u moet betalen. U 
kunt de aanslag digitaal krijgen. Dit kan via de online brievenbus van 
MijnOverheid.

ERETEKEN VOOR JAN SCHRIJVER

Jan Schrijver (70) heeft tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari 
het Ereteken van de gemeente Goirle 
ontvangen. Burgemeester Mark van 
Stappershoef reikte het Ereteken uit 
en sprak zijn waardering uit over wat 
Jan heeft betekend en nog betekent 
voor de Goirlese gemeenschap. In 
2009 was hij benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau voor al zijn 
verdiensten. Al meer dan 40 jaar zet 
hij zich belangeloos in voor diverse 
organisaties in de gemeente Goirle, 
in het bijzonder de Bond van 

Wapenbroeders en Stichting 
Karnaval Ballefruttersgat. Tot 
afgelopen jaar was hij 19 jaar 
Sinterklaas bij de intocht in Goirle. 
Hij vervulde van 1991 tot 2016 de 
functie van penningmeester bij de 
Stichting Children Education Centre 
in Indonesië en Namibië en was 
verantwoordelijk voor de fondsen-
werving. Sinds 2003 is hij trouwamb-
tenaar bij de gemeente Goirle. Ook is 
hij correspondent van het weekblad 
Goirles Belang.

Digitale post van de overheid
Veel post van de overheid kunt u al 
ontvangen via MijnOverheid. Denk 
aan post van de Belastingdienst, de 
RDW of de SVB. De belastingaanslag 
van Goirle kan daar ook bij komen. U 
geeft zelf aan van welke organisatie u 
online post wil krijgen. Zodra er post 
is, krijgt u automatisch een mailtje. 

Het is handig om de aanslag digitaal 
te krijgen. U kunt de informatie 
namelijk ook nodig hebben voor uw 
belastingaangifte over 2020.

Aanmelden
Om MijnOverheid te gebruiken, moet 
u uw account activeren. Dat doet u 
met DigiD. Op de website https://
mijn.overheid.nl staat hoe u dit doet. 
Ook staat er een handige instructievi-
deo. Als uw account actief is, logt u 
voortaan in met uw DigiD.

App Berichtenbox
Wilt u post van de overheid meteen 
op uw smartphone of tablet lezen? 
Via de App Store of Google Play 
download u de Berichtenbox App. U 
logt 1 keer in met uw DigiD en daarna 

voortaan met een zelfbedachte 
pincode. Zodra u post heeft, krijgt u 
een melding.

Geen papieren post meer
Nadat u uw account op MijnOverheid 
hebt geactiveerd, krijgt u het 
aanslagbiljet gemeentelijke belastin-
gen niet meer per post thuisge-
stuurd. U krijgt uw post alleen nog in 
de Berichtenbox van MijnOverheid.

Meer informatie
Meer weten over Mijn Overheid of 
uw account activeren? Kijk op de 
website https://mijn.overheid.nl.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING

COMMUNICATIE

CAMPAGNE "HELDERE TAAL"
Gemeentesecretaris Jolie Hasselman en burgemeester Mark van Stappershoef 
tekenden dinsdag namens de gemeente Goirle de landelijke Direct Duidelijk-
deal. Dit deden zij tijdens de aftrap van de campagne ‘Heldere taal’. Met het 
ondertekenen van de deal spreekt de gemeente af dat alle medewerkers direct 
duidelijk gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor 
elkaar te krijgen.

Het is een onderwerp waar u 
misschien niet graag aan denkt: 
orgaandonatie. Maar als u nog nooit 
heeft stilgestaan bij het onderwerp is 
het goed om te weten dat er op 1 juli 
2020 iets verandert: dan treedt de 
nieuwe donorwet in werking. Vult u 
niets in bij het Donorregister, 
betekent het dat uw organen na 
overlijden naar een patiënt kunnen 
gaan. Om u te helpen een bewuste 
keuze te maken, organiseert de 
Bibliotheek Goirle op dinsdagochtend 
4 februari een gratis informatie-
bijeenkomst over de nieuwe donor-
wet.

Een keuze maken over donorschap
Hoe beslist u of u donor wilt zijn of 
niet? Hoe werkt het precies met 
orgaan- en weefseldonatie? En hoe 
kunt u uw keuze doorgeven in het 
Donorregister? 

Uitnodiging
De antwoorden op deze vragen hoort 
u op dinsdagochtend 4 februari in de 
Bibliotheek Goirle. Aan de hand van 

filmpjes, een quiz en discussiestellin-
gen wordt u als bezoeker uitgenodigd 
om na te denken en in gesprek te 
gaan over het onderwerp orgaando-
natie. De presentatie wordt gegeven 
door een medisch professional 
getraind door Remedica Communica-
tie & Educatie. Het is geen promotie-
praatje vóór of tegen orgaandonatie. 
Het doel van de bijeenkomst is om 
iedereen duidelijke, objectieve 
informatie te geven. Met als doel dat 
u zelf tot een onderbouwde keuze 
kunt komen om donor te zijn of niet. 
De informatieochtend is gratis bij te 
wonen. Meer informatie is te vinden 
via 
www.bibliotheekmb.nl/donorwet. 

Dinsdag 21 januari 2020, 
raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend, 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Raadsvoorstel bestemmingsplan 

Looienhoek

4. Raadsvoorstel Regionale Energie- 
en Klimaatstrategie (REKS) – Wind-
energie in Goirle

5. Afsluiting

Meer informatie en uitzendingen van 
vergaderingen vindt u via
http://raad.goirle.nl

Iets melden
Zwerfvuil?

Verstopte riolering?
Losse tegels? Illegale storting?

Een gevaarlijke tak  
in een boom?

Kapotte speeltoestellen?

Meld het ons via
www.goirle.nl
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag is in te zien bij de afdeling 
Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Bezwaren kunt u pas 
indienen nadat de omgevingsvergunning 
is verleend.
Dirckslantstraat 10, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 2-1-2020) 
Eerste Schoor 7, Goirle: bouwen 
bedrijfsloods (ingekomen 19-12-2019) 
Klotven 2, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 3-1-2020)  

Verleende omgevingsvergunning
Eerste Schoor 7, Goirle: kappen vijf 
eikenbomen (verzonden 8-1-2020)
Goorweg 2, Riel: bouwen stal/carport 
(verzonden 23-12-2019)    
Kloosterstraat 48, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 23-12-2019)  
Nobelstraat/Poppelseweg ong., 
kadastraal bekend, sectie D 2184: 

plaatsen faunatoren voor zwaluwen en 
vleermuizen (verzonden 23-12-2019) 
Tilburgseweg 180, Goirle: plaatsen 
opbouw aanbouw (verzonden 19-12-
2019) 
Urnenveld 4a, Goirle: tijdelijk plaatsen 
woonunit met instandhoudingstermijn 
van een jaar (verzonden 30-12-2019)
Urnenveld 10, Goirle: kappen boom 
(verzonden 16-12-2019)  
Venneweg 7, Goirle: kappen boom 
(verzonden 12-12-2019)     
Vijfhuizenbaan 1b, Riel: bouwen 
kantoorgebouw (verzonden 23-12-2019)      
Zandeind 24, Riel en kadastraal bekend, 
sectie K 834 en K 842: verlengen en 
verplaatsen hekwerk (verzonden 
23-12-2019) 

Verlengen beslistermijn
Dorpsplein 18, Riel: aanvraag vergunning 
voor de bouw van een appartementen-
complex (verzonden 13-01-2020)

BESTEMMINGSPLANNEN

Bestemmingsplan 
“Abcovenseweg 23 en 23A” 
(Goirle) 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Abcovenseweg 23 en 23A” is op 
20-12-2019 inwerking getreden en 
onherroepelijk geworden. Het bestem-
mingsplan kunt u raadplegen raadpleeg-
baar op het gemeentehuis en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

ALGEMENE WET 
BESTUURSRECHT

Toezichthouders
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 17-12-2019 
besloten om toezichthouders aan te 
wijzen volgens artikel 5.11 Algemene wet 
bestuursrecht. De toezichthouders die 
werkzaam zijn binnen de gemeenten 

Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben 
wettelijk het recht om toezicht te 
houden op:
• alle genoemde wetten in artikel 5.1 

Wabo;
• wet Basisregistratie Personen;
• wet Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen;
• Algemene Plaatselijke Verordening;
• alle overige verordeningen van de 

gemeente Goirle. 
Daarnaast kunnen zij namens burge-
meester en wethouders een stilleggings-
besluit opleggen, wijzigen en intrekken. 
Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar of 
beroep maken. Op afspraak kunt u het 
besluit inzien op het gemeentehuis.

UITVOERINGSBESLUIT 

Uitvoeringsbesluit 2020 
Afvalstoffenverordening
Er is een nieuw uitvoeringsbesluit voor 

de Afvalstoffenverordening vastgesteld. 
Dit uitvoeringsbesluit bevat regels over 
de dagen, tijden, plaatsen en manier 
waarop afval wordt ingezameld. Het 
uitvoeringsbesluit is bekendgemaakt in 
het Gemeenteblad van 15 januari 2020 
en geldt met terugwerkende kracht vanaf 
1-1-2020. U kunt het uitvoeringsbesluit 
vinden op https://zoek.officielebekend-
makingen.nl of via www.goirle.nl

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 verzenddatum. Meer 
informatie via T (013) 5310 610. 


