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Kijk voor 
meer info op 

www.goirle.nl< TERU
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Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

Iets melden
Zwerfvuil?

Verstopte riolering?
Losse tegels? Illegale storting?

Een gevaarlijke tak  
in een boom?

Kapotte speeltoestellen?

Meld het ons via
www.goirle.nl

Wethouder Bert Schellekens (63) 
heeft vanwege gezondheidsredenen 
besloten om zijn functie neer te 
leggen. “Een zware beslissing, maar 
gezien mijn gezondheid wel de enige 
juiste”, aldus Bert Schellekens. 
Het is nog niet bekend wie Schelle-
kens als wethouder gaat opvolgen. 
De coalitiepartijen Lijst Riel Goirle, 
VVD, Proactief Goirle en CDA gaan 
hierover in overleg. Voorlopig 
nemen de andere collegeleden zijn 
taken waar. 
Schellekens trad na de verkiezingen 
van 2018 voor de Lijst Riel Goirle 
(LRG) toe tot het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Goirle. Hij had in zijn 

portefeuille ruimtelijke ordening, 
volkshuisvesting en duurzaamheid. 
In de periode daarvoor zat hij vier 
jaar in de gemeenteraad.

WETHOUDER SCHELLEKENS 
LEGT FUNCTIE NEER

DUURZAAMHEID

GEMEENTE GOIRLE WINNAAR BIJ  
GLOBAL GOALS GEMEENTEVERKIEZING

Bij de Global Goals Gemeenteverkiezing van de VNG (Vereniging van Neder-
landse Gemeenten) kwamen vrijdag 17 januari Deventer, Goirle en Oss als 
winnaars uit de bus in de drie verschillende categorieën. Een recordaantal 
gemeenten heeft dit jaar een praktijkvoorbeeld ingezonden om mee te doen 
aan de verkiezing.

Dat laat zien dat steeds meer 
gemeenten de Global Goals (ook wel: 
de duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de VN) omarmen en concrete 
stappen zetten om de brede wereld-
wijde duurzaamheidsagenda te 
realiseren. De winnaars werden 
bekendgemaakt door VNG-voorzitter 
Jan van Zanen tijdens de nieuwjaars-
bijeenkomst van VNG International 
op 17 januari.

De inzending van de gemeente Goirle 
bestond uit haar uitvoeringsagenda 
B&W, waarin een relatie is gelegd 
tussen de ambities van het bestuur-
sakkoord en de Global Goals. Zo laat 
het stuk heel praktisch zien hoe 
Goirle op dorpsniveau een bijdrage 
kan leveren aan wereldwijde doelen. 
De jury hechtte veel waarde aan de 
manier waarop Goirle visueel 
duidelijk de link tussen beleid en de 
Global Goals had weergegeven, 
waardoor het ook voor burgers  

begrijpelijk wordt. In het uitvoerings 
programma worden de doelen 
daarnaast gekoppeld aan beleidsindi-
catoren die helpen te bepalen wat er 
nodig is om een doel te bereiken.

Wethouder Piet Poos, die de prijs 
mede in ontvangst nam is trots op de 
prijs: “We kozen er bewust voor om 
onze uitvoeringsagenda op te bouwen 
aan de hand van de Global Goals. Dit 
is goed overdraagbaar over collegepe-
riodes heen en laten goed de samen-
hang zien tussen onze activiteiten. Ze 
vormen hiermee een bruikbaar kader 
voor het ontwikkelen en toetsen van 
het beleid. Het zijn onze ambities naar 
de toekomst toe, ons fundament. En, 
hoe mooi is het, dat wij op dorpsni-
veau onze eigen bijdrage leveren aan 
het bereiken van wereldwijde doelen. 
Door juist een focus aan te brengen 
op die doelen waar wij echt wat 
kunnen betekenen, kunnen wij wel 
degelijk een bijdrage leveren.”
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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.
De Boschkamer 7, Goirle: plaatsen 
erfafscheiding en vlaggenmast en 
aanleggen uitweg (ingekomen 10-1-2020)     
De Dieze 49, Goirle: kappen zes bomen 
(ingekomen 8-1-2020)       

Hof van Tongerloo 8, Riel: kappen 
eikenboom (ingekomen 8-1-2020)       
Zandeind 41, Riel: kappen eikenboom 
(ingekomen 13-1-2020)      

Verleende omgevingsvergunning
Neerland t.h.v. huisnummer 7 en 
Kerkstraat t.h.v. huisnummer 31-33, Riel: 
kappen twee bomen 
(verzonden 10-1-2020)       
Poppelseweg 3, Goirle: legaliseren serre 
(verzonden 8-1-2020)   
Struikheide 1, Riel: aanleggen uitrit 
(verzonden 13-1-2020)     

Urnenveld 4, Goirle: kappen twee grove 
dennen (verzonden 15-1-2020)

Verlengen beslistermijn  
met zes weken
Korenmolenplein 8a, Goirle: verhogen 
dak  (verzonden 13-01-2020)

Geaccepteerde melding
Tilburgseweg 103a, Goirle: brandveilig 
gebruik pand (verzonden 10-1-2020)

UITVOERINGSBESLUIT 

Uitvoeringsprogramma Integrale 
Veiligheid
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 14-01-2020 
besloten om het Uitvoeringsprogramma 
Integrale Veiligheid gemeente Goirle 
2020-2022 vast te stellen. Het uitvoerings-
programma is de operationele uitwerking 
van de Kadernota Integrale Veiligheid en 
benoemd de actiepunten waar de 
gemeente en betrokken veiligheidspart-

ners de komende 3 jaar aan gaan werken. 
Het uitvoeringsprogramma is te raadple-
gen onder “Downloads” via www.goirle.
nl/veiligheid. Tegen dit besluit kunt u geen 
bezwaar of beroep maken.

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. 

BELASTINGEN

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN

WELZIJN

UITNODIGING LANCERING EVIE

Wethouder Marijo Immink van de 
gemeente Goirle en wethouder Rolph 
Dols van de gemeente Tilburg 
lanceren op 30 januari 2020 een 
e-healthplatform: Evie. Alle inwoners, 
hulpverleners, vrijwilligers en mede-
werkers van de gemeente Goirle en 
Tilburg zijn hierbij van harte welkom. 
Bij de lancering van het platform op 
30 januari is er ook een ervaringsdes-
kundige aanwezig en kunt u zelf een 
kijkje nemen op het platform.

Wat is Evie? 
Evie is het e-healthplatform van de 

regio Hart van Brabant dat online 
zelfhulptrainingen aanbiedt. Dit kan 
in combinatie met begeleiding van 
een hulpverlener. Bij lichte psychische 
klachten kan iemand met Evie ook 
helemaal zelf (anoniem) aan de slag. 
Voor mensen die bijvoorbeeld veel 
piekeren, slecht slapen of niet goed 
kunnen ontspannen, kan Evie een 
uitkomst zijn.

Datum  donderdag 30 januari 2020 
Tijd van 13.30 – 14.30 uur 
Plaats Wagnerplein 4, 
 5011 LP Tilburg

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING
Dinsdag 28 januari 2020, raadzaal gemeentehuis. 

Oordeelsvormend, 19.30 uur
- Raadsvoorstel Koersdocument Bacaertlant
- Raadsvoorstel bestemmingsplan Looienhoek
- Raadsvoorstel bestemmingsplan Goorweg
- Raadsvoorstel Pilot nieuwe organisatie inrichting lokale toegang
- Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2019-2020

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

VACATURES

Beleidsmedewerker Welzijn 
24 uur per week

Klantmanager  
Werk & Inkomen  
(rechtmatigheid)
36 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures staan 
de volledige vacatureteksten.

Wist u dat u ons kunt machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch 
af te schrijven? Zo vergeet u nooit op tijd te betalen. U vult één keer een 
machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. We 
schrijven de gemeentelijke belastingen in maximaal 10 keer af. Regel het 
online via www.goirle.nl/belastingen/betalen-gemeentelijke-belastingen. U 
mag uw machtiging altijd weer intrekken. Hoeveel belasting u moet betalen, 
staat op het aanslagbiljet. Dit krijgt u uiterlijk 25 februari 2020.


