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Oranjeplein 1, Goirle
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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
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
 

VACATURES

We zijn op zoek 
naar een nieuwe collega: 

Beheerder civiele techniek 
Met de focus op wegen, 
kunstwerken en stedelijk water
36 uur per week
 
Op www.goirle.nl/vacatures staat 
de volledige vacaturetekst.

NIEUW IN HET PAKKET VAN KPN EN XS4ALL: 
LOKALE OMROEP GOIRLE
Wist u dat uiterlijk 5 februari de 
uitzendingen van de Lokale Omroep 
Goirle ook te zien zijn voor abonnees 
van KPN en XS4All? Inwoners van 
Goirle en Riel kunnen de omroep op tv 
ontvangen op kanaalnummer 1416. 
Radioluisteraars stemmen af op 
kanaal 1116.

De Lokale Omroep Goirle biedt een 
gevarieerd programma waarin 
regelmatig items met lokale nieuws-

waarde aan bod komen en natuurlijk 
volop muziek ten gehore wordt 
gebracht. Meer informatie vindt u 
via www.lokaleomroepgoirle.nl. 

BELASTINGEN

AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN IN DE BUS

Op 25 februari krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Er zit een 
toelichting bij. In dit artikel leest u wat u kunt verwachten. En wat u alvast 
kunt regelen.

Wat staat er op het aanslagbiljet?
Op het aanslagbiljet staat:
• de woz-beschikking (WOZ)
• de onroerende-zaakbelastingen  
 (OZB)
• de afvalstoffenheffing
• de rioolheffing
• eventueel de hondenbelasting
• eventueel de BIZ 
 (voor ondernemers)
 
Op www.goirle.nl/betalen staat 
onderaan bij ‘Links’ een link naar een 
video waarin wordt uitgelegd hoe het 
zit met de verschillende belastingen.

Goed om te weten: de tarieven 
stijgen
De gemeentelijke belastingen in 
Goirle zijn dit jaar fors hoger. De 
verhoging is één van de maatregelen 
om extra inkomsten te krijgen. De 
gemeente moet namelijk bezuinigen. 
De OZB stijgt met 22,4%, waarvan 
2,4% inflatiecorrectie. Ook de 
afvalvalstoffenheffing stijgt. In 2019 is 
de afvalstoffenheffing bewust lager 
gehouden. Dit passen we weer aan in 

2020. De tarieven rioolheffing dalen 
licht met 1%. 

Wat kunt u alvast regelen?
U kunt de aanslag digitaal krijgen. Dit 
kan via de online brievenbus van 
MijnOverheid. Ga naar 
www.mijn.overheid.nl en maak een 
account aan met DigiD.

U kunt ons machtigen om de ge-
meentelijke belastingen in maximaal 
10 keer automatisch af te schrijven. 
Regel het via www.goirle.nl/betalen. 
U mag uw machtiging altijd weer 
intrekken.

Bent u het niet eens met de aan-
slag(en) of kunt u niet betalen?
Bent u het niet eens met de aan-
slag(en)? Op het aanslagbiljet staat 
hoe u bezwaar kunt maken. U kunt 
geen bezwaar maken tegen de 
tarieven. Kunt u niet betalen omdat u 
een laag inkomen heeft? Misschien 
kunt u kwijtschelding krijgen. Op het 
aanslagbiljet staat hoe u dit kunt 
regelen.

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.
Baronielaan 99, Goirle: plaatsen dakkapel 
(ingekomen 20-1-2020)      
Pastoor van Dunstraat 15, Goirle: 
uitbreiden woning en vernieuwen 
buitengevel (ingekomen 23-1-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Dirckslantstraat 10, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 20-1-2020)                                 
Dorpsplein ong., Riel, kadastraal bekend, 
sectie F 1490: kappen vijf bomen 
(verzonden 16-1-2020) 
Julianastraat 3, Riel: uitbreiden woning 
(verzonden 20-1-2020)                                 
Tilburgseweg 103a, Goirle: wijzigen 
gebruik pand t.b.v. kamerverhuur 
(verzonden 20-1-2020)

VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN

Loterijvergunning
Voor het houden van een loterij op 
29-3-2020 (verzonden 23-1-2020)

Evenementenvergunning
Voor het houden van een kinder-carna-
valsoptocht op vrijdag 21-2-2020 
(verzonden 23-1-2020)

Standplaatsvergunning
Voor het innemen van een standplaats op 
de weekmarkt in (verzonden 23-1-2020)

VERKEERSBESLUITEN

Aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
tegenover Blokakkers 3 te Riel, als 
standplaats voor opladen van elektrische 
auto’s.

Aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
tegenover Kaar 4, tegen zijgevel Ronde 
Akkers 20, als standplaats voor opladen 
van elektrische auto’s.

BEZWAAR MAKEN?
Op www.goirle.nl/klachtenenbezwaar 
vindt u informatie over bezwaar maken. 
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 informa-
tie via T (013) 5310 610. 

SOCIAAL

DE VERHALENKAMER RIEL

Wethouder Marijo Immink gaat 
regelmatig langs bij de vele burgeriniti-
atieven die de gemeente Goirle rijk is. 
Dit keer was zij te gast bij de Verhalen-
kamer in Riel. De Verhalenkamer is 
bedoeld voor ouderen die veel alleen 
zijn of aangewezen zijn op mantelzorg. 
Elke maandag is er vanaf 10.00 uur in 
de Leybron een inloop voor mensen 
die behoefte hebben aan een praatje 
en een luisterend oor. Bezoekers en 
vrijwilligers wisselen ervaringen uit, 
praten over van alles en nog wat en 
ondernemen samen leuke activiteiten. 
De bijeenkomst wordt afgesloten met 
een heerlijke lunch. 

Wilt u een keer meedoen? De 
Verhalenkamer is iedere maandag 
van 10.00 tot 13.30 uur in de plein-
zaal in de Leybron. U bent van harte 
welkom. Mocht u hier niet op eigen 
gelegenheid naartoe kunnen komen, 
dan kunt u gebruik maken van de 
haal- en brengservice van de vrijwilli-
gers van de Verhalenkamer. U wordt 
dan opgehaald en thuisgebracht. 
Voor meer informatie belt u met Rina 
de Bruijn via (013) 5181 852 of Simon 
Segers via (013) 5182 154.

GREEN DEAL TIJVOORT 
2020 - 2022

GREEN DEAL TIJVOORT GETEKEND

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING  
VOOR DUURZAAMHEID

Goirle neemt volgende stap in het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. 
De gemeente tekent op woensdag 29 januari de Green Deal Tijvoort met 
stichting ONS Tijvoort, stichting Duurzaam MOED en de Omgevingsdienst 
Midden- en West- Brabant. Dit is een mooi voorbeeld van een publiek-private 
samenwerking waarbij de gemeente samen met ondernemers maatschappelijke 
doelstellingen oppakt.

Ambities en samenwerking
In de Green Deal staan afspraken over 
ambities, samenwerking, projecten 
en financiering. Denk aan bijvoor-
beeld voorlichting over regels en 
subsidies, energiescans voor individu-
ele bedrijven, uitbreiden zonnepane-
len op bedrijfsdaken, gezamenlijk 
inkopen van windenergie, benutten 
restwarmte en duurzame mobiliteit.

De Green Deal helpt de gemeente de 
ambities uit het Bestuursakkoord, 
Milieubeleidsplan en de Visie 

Zonnewijzer en Windrichting te 
realiseren. Het project versterkt de 
samenwerking, verduurzaming en 
uitstraling van het bedrijventerrein. 
En individuele ondernemers worden 
ondersteund bij het voldoen aan 
soms lastige regels en verplichtingen. 

Meedoen
De ondernemers van Tijvoort waren 
al betrokken bij het opstellen van de 
Green Deal en krijgen binnenkort 
meer informatie over hoe ze kunnen 
meedoen.


