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Gemeentehuis
T (013) 5310 610 
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T (013) 5310 531 
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info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak
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’T LOKET 

Donderdag 5 maart 2020 en 
dinsdag 24 maart 2020 is  
’t Loket telefonisch niet 

bereikbaar. 

Dit in verband met een training 
die op deze dagen plaatsvindt.
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VACATURE
Word jij onze nieuwe collega?

(Junior) Beleidsmedewerker 
Welzijn 
36 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures staat 
de volledige vacaturetekst. 

Container laten 
repareren?

Regel het snel online via
www.goirle.nl/container

BERT SCHELLEKENS NEEMT AFSCHEID  
ALS WETHOUDER

BELASTINGEN

AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN IN DE BUS
Deze week krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Er zit een 
toelichting bij. In dit artikel leest u wat u kunt verwachten. 

Tijdens de raadsvergadering van 
dinsdag 18 februari werd afscheid 
genomen van voormalig wethouder 
Bert Schellekens. Hij legde na één 
jaar en negen maanden vanwege 
gezondheidsredenen zijn functie 

neer. Burgemeester Mark van 
Stappershoef bedankte hem in een 
toespraak voor zijn tomeloze inzet 
voor de gemeenschap en wenste 
hem nog vele gelukkige jaren in 
goede gezondheid.

TENTOONSTELLING

GOIRLE MIDDENDOOR 2020 VOOR EN 
DOOR DE INWONERS VAN GOIRLE EN RIEL
Alweer de zesde editie van Expositie 
Goirle Middendoor, een foto-exposi-
tie die eens in de 10 jaar wordt 
gehouden in Goirle. Een jaar lang is 
lief en leed in de breedste zin van het 
woord in Goirle en Riel gefotogra-
feerd door (amateur)fotografen uit 
de gemeente.

Wethouder Johan Swaans opent de 
expositie op vrijdagavond 13 maart 
2020 om 19.30 uur. U bent van harte 
welkom. De foto’s zijn daarna nog te 
zien van maandag 16 maart tot en 
met woensdag 15 april tijdens de 
openingstijden van het gemeente-
huis.

SOCIAAL

VRIJWILLIGERSACTIE NLDOET
Binnenkort is het weer tijd voor de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. Het Oranje Fonds 
organiseert op 13 en 14 maart 2020 
NLdoet. Ook inwoners van Goirle 
steken op die dagen traditiegetrouw 
de handen uit de mouwen bij 
verschillende klussen in de buurt. 

Klus aanmelden
Wilt u zelf een klus aanmelden? Dat 
kan op de website www.nldoet.nl. 
Geef hier een duidelijke en enthousi-
aste omschrijving van de klus en 
vertel waarom u deze klus aanmeldt. 
Geef aan wie er blij wordt gemaakt 
met het resultaat en geef het aantal 
vrijwilligers door dat bij de klus 
welkom is. 

Meedoen met een klus?
Heeft u zelf geen klus om aan te 
melden, maar vindt u het wel leuk 
om als vrijwilliger aan een klus mee 
te werken? Kijk dan voor een 
overzicht van klussen in de buurt op 
www.nldoet.nl 

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 onderne-

mers)

Op www.goirle.nl/betalen staat een 
filmpje waarin wordt uitgelegd hoe 
het zit met de verschillende belastin-
gen.

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%. 

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.

BELASTINGEN

NIET EENS MET DE WOZ-WAARDE? BEL ONS
Op 25 februari kreeg u het aanslagbil-
jet gemeentelijke belastingen. 
Daarop staat ook de woz-waarde van 
uw pand. De woz-waarde bepaalt 
o.a. hoeveel onroerende zaakbelas-
tingen u moet betalen. De gemeente 
bepaalt deze woz-waarde zorgvuldig. 
Bent u het toch niet eens met de 
woz-waarde? Bel ons dan. We kijken 
graag met u mee. 

Soms is hertaxatie een oplossing. 
Mogelijk moet u officieel bezwaar 
maken. Dit is niet ingewikkeld.  
U regelt het eenvoudig via  

www.goirle.nl/belastingen. Een 
bezwaarschrift sturen per post kan 
natuurlijk ook. Als u ons eerst even 
belt, bespreken we de oplossingen en 
leggen we uit wat u precies moet 
doen.

Bel over uw woz-waarde
Niet eens met de woz-waarde of een 
andere vraag over gemeentelijke 
belastingen? Bel het team belastin-
gen. Het telefoonnummer is (013) 
5310 586. U kunt bellen van maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur.

Schapen in Goirle. Foto: Kees van Boxtel

SOCIAAL

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 'Uitko-
men 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 12 maart
Donderdag 12 maart 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 onze inwoners. Het 
kost u niks, de enige voorwaarde is 
dat u gemotiveerd bent en naar alle 
bijeenkomsten 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! 

Kijk 
voor meer info 

op 
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.
Akkerweg 10, Riel: legaliseren aantal 
bouwwerken en erfafscheiding (ingeko-
men 13-2-2020)
Beatrixstraat 2a, Riel: aanleggen uitweg 
en verplaatsen lantaarnpaal (ingekomen 
14-2-2020)
Van Haestrechtstraat 1a en 1c, Goirle: 
wijzigen gebruik gedeelte kantoor en 
plaatsen gevelreclame
(ingekomen 13-2-2020)

Verleende omgevingsvergunning
De Boschkamer 12, Goirle: bouwen 
carport (verzonden 17-2-2020) 
De Dieze 49, Goirle: kappen drie bomen 
(verzonden 17-2-2020)
Tilburgseweg 98a, 98b, 98c, Goirle: 
veranderen bestaande bovenwoning in 
drie zelfstandige wooneenheden 
(verzonden 17-2-2020)
Zandschelstraat 6, Goirle: verhogen 
zolderruimte (verzonden 17-2-2020)
 
 

BESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld wijzigingsplan 
Heisteeg (Riel)
Burgemeester en wethouders van Goirle 
maken bekend dat zij op 11 februari 2020 
het wijzigingsplan "Heisteeg" hebben 
vastgesteld.

Doel
Het wijzigingsplan voorziet in een 
toevoeging van een vijftal bouwvlakken in 
de woningbouwlocatie Heisteeg. Het 
vastgestelde en onherroepelijke bestem-
mingsplan “Heisteeg” van 19 juni 2012, 
bevat ten westen van het plangebied 
“Heisteeg” een wijzigingsbevoegdheid om 
binnen het plangebied maximaal vijf 
woonkavels toe te voegen.

Ligging en begrenzing
De locatie van de vijf bouwkavels, ligt aan 
de westzijde van de woningbouwlocatie 
“Heisteeg”. De woningbouwlocatie 
Heisteeg ligt aan het dorpslint van Riel ten 
zuiden van de dorpskern. Ten noorden 
van het plangebied ligt de Alphenseweg 
die overgaat in de Kerkstraat. Aan de 
overzijde van de Alphenseweg, die als een 
doorgaande route geldt voor het dorp 
Riel, is een bedrijventerrein gelegen. Ten 
zuiden/zuidoosten bevinden zich het 
sportpark 'De Krim' van voetbalvereniging 
'Riel' en de velden en complexen van de 

ruitersportvereniging en scouting. Voor 
de exacte begrenzing van het plangebied 
wordt verwezen naar de verbeelding van 
het wijzigingsplan (plankaart).

Ter visie
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan, alsmede het wijzigingsplan 
zelf, en de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van donderdag 
27 februari 2020 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage, op werkdagen 
van 9.00 tot 12.30, uur in de hal van het 
gemeentehuis, Oranjeplein 1, Goirle en 
kan dan, of na afspraak, worden ingezien. 
Het plan is ook raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website: www.goirle.nl  en 
op de landelijke voorziening voor 
bestemmingsplannen www.ruimtelijke-
plannen.nl (NL.IMRO.0785.WP-
2019001Heisteegw-vg01).          

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan kan met ingang van 28 
februari 2020 gedurende zes weken (tot 
en met 9 april 2020) tegen het besluit 
omtrent vaststelling van het wijzigings-
plan beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag door:
a. belanghebbenden die tijdig een 

zienswijze hebben ingediend op het 

ontwerp-wijzigingsplan;
b. belanghebbenden die weliswaar geen 

(ontvankelijke) zienswijze naar voren 
hebben gebracht over het ontwerp- 
wijzigingsplan, maar die redelijkerwijs 
niet kunnen worden verweten dat zij 
daartoe niet in staat zijn geweest.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van 
naam en adres van de indiener, datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is ingesteld en de 
gronden (motivering) van het beroep. 
Gelijktijdig met het instellen van beroep 
kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Indien gedurende de 
bovenstaande beroepstermijn bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan, wordt de werking 
van het besluit opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist. Het besluit van het 
college treedt in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Voor de 
behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd.

Vooraankondiging voorbereiding 
nieuwe bestemmingsplan “Ronde 
Akkers Riel” 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle geeft 
kennis van het voornemen dat zij een 

bestemmingplan voorbereiden voor het 
bouwen van maximaal 5 vrijstaande 
woningen aan de Ronde Akkers, Riel 
(naast nummer Ronde Akkers 17). Op 
grond van bovengenoemd artikel wordt 
hier gemeld dat er geen stukken betref-
fende het voornemen ter inzage worden 
gelegd, dat er geen gelegenheid wordt 
geboden zienswijzen over dit voornemen 
naar voren te brengen en dat er geen 
onafhankelijke instantie in de gelegenheid 
wordt gesteld advies uit te brengen over 
dit voornemen. Later, als meer bekend is 
over het voornemen, zullen wij u nader 
berichten over de te volgen procedure en 
mogelijkheden voor inspraak en het 
indienen van zienswijzen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
de behandelend ambtenaar (telefoon 
013-5310658).

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. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

FINANCIËN

HULP NODIG BIJ BELASTINGAANGIFTE?
Belastingaangifte doen kan vanaf  
1 maart. Kunt u hier wel wat hulp bij 
gebruiken? Maak dan een afspraak 
bij het belastingspreekuur op 
donderdagochtend in maart en april 
in de Bibliotheek Goirle. De Formu-
lierenbrigade, de Sociale Raadslieden 
en de Bibliotheek helpen u graag 
tijdens een gratis spreekuur. 

Voor wie is het?
Jongeren met een bijbaan. Ouderen 
die juist niet meer hoeven te werken. 
Mensen die nog niet zo lang in 
Nederland wonen. Mensen die 
digitaal aangifte doen gewoon lastig 
vinden of simpelweg een vraag 
hebben kunnen terecht bij het 
belastingspreekuur in de Bibliotheek. 

Waar en wanneer?
In de Bibliotheek Goirle kunt u elke 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 
uur bij Informatiecafé De Beurs een 
afspraak maken voor hulp en advies 
bij het invullen van de belastingaan-
gifte. De afspraak vindt dan plaats in 
maart of april met een expert van de 
Formulierenbrigade of Sociale Raads-
lieden. Binnenlopen zonder afspraak 

kan ook, alleen kan de wachttijd dan 
oplopen.

Meer info?
Meer weten over het belastings-
preekuur in de buurt? Kijk op 
www.bibliotheekmb.nl/
belastingdienst voor meer informa-
tie.


