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Nieuwe container
aanvragen?

Regel het eenvoudig en snel via
www.goirle.nl/container

OMGEVINGSWET

GOIRLE INTRODUCEERT HET OMGEVINGS-
GESPREK
Van inwoners en ondernemers wordt vanaf 1 maart gevraagd dat ze, vóór de 
aanvraag van een omgevingsvergunning, een omgevingsgesprek houden. De 
gemeente Goirle heeft hiermee een belangrijke stap gezet in voorbereiding 
op de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2021.

De volgende brandweermannen werden benoemd tot Lid in de Orde  
van Oranje-Nassau: 
• De heer F.H.M. (Frank) Schuite (21 jaar in dienst) Post Riel
• De heer A.A.W.J. (William) Bouwens (22 jaar in dienst) Post Goirle
• De heer M.A.M. (Mark) Verhoeven (22 jaar in dienst) Post Riel
• De heer H.C.Q.J. (Henk) van Bijsterveldt (26 jaar in dienst) Post Goirle
• De heer C.J.M. (Coen) van Gorp (29 jaar in dienst) Post Riel
• De heer M.J.G.M (Michel) Oomen (29 jaar in dienst) Post Riel
• De heer C.J.A.M. (John) Vromans (29 in dienst) Post Riel
• De heer E.J.M. (Eric) van de Sande (33 jaar in dienst) Post Goirle
• De heer P.J.M. (Peter) Brock (34 jaar in dienst) Post Goirle
• De heer G.F.M. (Geert) Bekkers (40 jaar in dienst) Post Riel

Al deze mannen doen hun werk als brandweerman naast hun betaalde baan 
of eigen bedrijf en naast vele andere vormen van vrijwilligerswerk.

Wat betekent dit voor mij?
Bent u van plan om iets te bouwen of 
uw woning of bedrijf te veranderen? 
Of organiseert u een evenement? 
Dan heeft u vaak een omgevings- of 
evenementenvergunning nodig. 
Voordat u de vergunning aanvraagt, 
wil de gemeente graag dat u de 
plannen overlegt met de buurt. 
Dit noemen we het omgevings-
gesprek. 

Wat is een omgevingsgesprek?
Het doel van het omgevingsgesprek 
is dat u uw plan zo vroeg mogelijk 
bespreekt met de omgeving. 
U kunt de aanvullingen of wensen 
van de omgeving gebruiken bij de 
verdere uitwerking van uw plan. 
De omgeving kan daarmee vooraf 
haar stem laten horen. 
Ook is het voor de gemeente 
belangrijk om in een vroeg stadium 
de gevoelens en eventuele zorgen uit 
de buurt te kennen. 
Dat leidt tot een betere (belangen) 
afweging van het besluit. 

Wanneer organiseert u een 
omgevingsgesprek?
Wij vragen u een omgevingsgesprek 
te organiseren voordat u een 
omgevings- of evenementenvergun-
ning aanvraagt. 
Dit gesprek is nodig:
-  bij een bestemmingsplanprocedure;
-  als u af wilt wijken van een 
 bestemmingsplan;
-  bij de organisatie van een 
 (wat groter) evenement. 

Als uw plan vergunningsvrij is of past 
in het bestemmingsplan dan is een 
omgevingsgesprek niet nodig. Toch 
adviseren wij in alle gevallen uw plan-
nen kenbaar te maken bij uw buren.

Meer weten?
Op www.goirle.nl/omgevingsgesprek 
staat een filmpje en een uitgebreide 
toelichting. Heeft u dan nog vragen? 
Dan kunt persoonlijk contact opne-
men via (013) 5310 610 of stuur een 
e-mail aan omgevingsvergunning@
goirle.nl.  

DUURZAAMHEID

SUBSIDIE VOOR BIJENLANDSCHAP  
BELS LIJNTJE

Het doel van de subsidie is het 
verbinden van het natuurgebied 
Kaaistoep (in Stadsbos013) met 
Kamp de Kiek (tussen Riel en Alp-
hen). Het verbinden van natuurgebie-
den versterkt de populaties van 
plant- en diersoorten, zodat ze 
minder snel uitsterven.

Bijen
De ecologische verbindingszone 
maakt deel uit van het grotere plan 
'Bijenlandschap Bels Lijntje'. Dat is in 
2018 is opgesteld door KNNV-afde-
ling Tilburg, Stichting BioSfeer, 
Coöperatie Bels Lijntje en Brabants 
Landschap. Dit plan gaat over de 
ontwikkeling van de ecologische en 
landschappelijke zone langs het 
fietspad tussen Tilburg en Turnhout. 
Die zone is met name gericht op 
bestuivende insecten, zoals wilde 
bijen. In Nederland komen ongeveer 
350 soorten wilde bijen voor. Hiervan 

wordt een groot deel bedreigd door 
het verdwijnen van voedsel en 
nestgelegenheid. De bermen en 
begroeiingen langs het Bels Lijntje 
kunnen fungeren als ecologische 
strook waarlangs wilde bijen, vlinders 
en andere diersoorten zich kunnen 
verplaatsen.

Ecologische stapstenen
Met de subsidie kunnen - aansluitend 
aan het Bels Lijntje - percelen worden 
ontwikkeld als 'ecologische stapste-
nen'. Dat zijn kleine natuurterreinen 
die fungeren als leefgebied en 
foerageergebied tussen de grotere 
natuurgebieden. De stapsteen ten 
noorden van Riel, grenzend aan het 
Bels lijntje is al in gemeentelijk 
eigendom. Daar wordt agrarische 
grond omgevormd naar natuur. De 
stapsteen in Riel bij de Kwartierlaan 
moet nog in overleg met de omge-
ving worden uitgewerkt.

Kijk 
voor meer info 

op: 
www.goirle.nl

Tilburg en Goirle hebben samen 832.000 euro subsidie ontvangen van het 
Groenontwikkelfonds Brabant voor de ecologische verbindingszone Bels 
Lijntje.

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

TIEN LINTJES UITGEREIKT AAN LEDEN  
VAN DE VRIJWILLIGE BRANDWEER  
GOIRLE EN RIEL

JEUGD

PROEFTUINEN KANSENTEAMS AAN DE SLAG: 
SAMENWERKEN AAN KANSEN VOOR KINDEREN
Op 9 maart 2020 was de aftrap voor de Proeftuinen Kansenteams. De 
gemeente Goirle is één van de bedenkers en ondersteunt het project. 
Wethouder Piet Poos gaf het startsein.

Tijdens een speciale korpsavond op zaterdag 7 maart 2020 reikte burge-
meester Mark van Stappershoef aan 10 leden van de vrijwillige brandweer 
een lintje uit. Zij zijn tussen de 21 en 40 jaar lid van de vrijwillige brand-
weer. De burgemeester bedankte de brandweermannen voor hun inzet. 
Hij hoopt dat de inwoners van Goirle en Riel op hen mogen blijven rekenen 
voor de brand- en rampenbestrijding. De burgemeester stond ook stil bij 
de gezinnen van de brandweermensen en de onderlinge kameraadschap. 
Die steun zorgt ervoor dat zij hun brandweerwerk kunnen doen.

Kansenteam
Alle kinderen in Goirle moeten zich 
zo goed mogelijk kunnen ontwikke-
len. Hiervoor werken kinderopvang, 
onderwijs en zorg samen met de 
kinderen en hun ouders. Om kinde-
ren en hun ouders goed te helpen, 
gaan de professionals van het 
Kindcentrum samenwerken in één 
ondersteuningsteam. Dit heet een 
Kansenteam. Hierin zitten bijvoor-
beeld de interne begeleiders, 
pedagogische coaches, schoolmaat-
schappelijk werkers en jeugdver-
pleegkundigen.

In het Kansenteam komen alle 
kennis, verantwoordelijkheden en 
budgetten samen. Daardoor wordt 
het makkelijker om het gezin precies 
de hulp te geven die nodig is. Zonder 
gedoe over geld en met minder 
papierwerk. 

Proeftuinen
We beginnen met 2 Kansenteams op 
Kindcentrum Frankische Driehoek en 
Kindcentrum Grobbendonck. Dit zijn 
de Proeftuinen Kansenteams. Deze 
Kansenteams gaan de komende 2 
maanden bedenken en regelen hoe 

ze de samenwerking het beste 
kunnen aanpakken. Het doel is om de 
nieuwe manier van werken van april 
t/m november uit te proberen. 

1 gezin, 1 plan, 1 contactpersoon
De gemeente is verantwoordelijk 
voor (bijna) alle jeugdhulp. De 
gemeente zorgt dat hulp en onder-
steuning er zijn. En dat de toegang 
tot die hulp is geregeld. Wethouder 
Piet Poos (Jeugdhulp): We willen dat 
één gezin één plan heeft en één 
contactpersoon die overzicht houdt. 
Door de samenwerking met kinder-
opvang, onderwijs en zorg kunnen 
we dit beter organiseren. Daarom 
werken we mee aan de Proeftuinen 
Kansenteams. Ik ben trots op de 
samenwerking en op de vernieuwen-
de manier waarop we de ondersteu-
ning aan kinderen en ouders aanpak-
ken.”

Samenwerking
De Proeftuinen Kansenteams zijn een 
idee van De Avonturiers, Kober, de 
Koningsbeer, Humankind, Edu-Ley, 
Tangent, ’t Groene Lint, GGD HvB, 
IMW, Sterk Huis en de gemeente 
Goirle. Ook Plein 013 doet mee.

’T LOKET 

In tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving is

‘t Loket 
op dinsdag 24 maart 2020 
telefonisch wél bereikbaar. 

Onze excuses voor
de eventuele verwarring.
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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.
Kennedylaan 60, Goirle: kappen conifeer 
(ingekomen 3-3-2020)       

Verleende omgevingsvergunning
Abcovenseweg 9, Goirle: plaatsen 
dakkapel (verzonden 2-3-2020)                 
Hof van Tongerloo 8, Riel: kappen 
eikenboom (verzonden 27-2-2020)                        
Tilburgseweg 94, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 2-3-2020)                                         
Van Hessen Kasselstraat 32, Goirle: 
plaatsen opbouw op bestaande aanbouw 
(verzonden 2-3-2020)                 
Venneweg 15, Goirle: uitbreiden woning 
(verzonden 2-3-2020)                                         
Vijfhuizenbaan 1, Riel: bouwen bedrijfs-
woning (verzonden 2-3-2020)                                            
Vijfhuizenbaan 23, Riel: bouwen loods 
(verzonden 2-3-2020)

Ontwerpbesluit  
zes weken ter inzage
Waterput 56, Goirle: brandveilig gebruik 
en intern verbouwen van KDV Breebosch, 
ligt tot 23-4-2020 ter inzage.          

Verlengen beslistermijn  
(art. 3.9 Wabo) met zes weken
Zandeind 41, Riel: kappen boom 
(verzonden 4-3-2020)

WET MILIEUBEHEER

Melding van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval
Turnhoutsebaan 11, Goirle: puinbreken 
in de periode 18 maart t/m 18 juni 2020, 
(ingekomen 25-02-2020)

BESTEMMINGSPLANNEN

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Looienhoek 1"
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt op grond van artikel 3.8 en 6.14 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad op 18 februari 2020 
het bestemmingsplan "Looienhoek 1" 

((NL.IMRO.0785.BP2018004Looien-
hoe-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. 
Bij besluit van gelijke datum heeft de 
gemeenteraad voorts besloten geen 
exploitatieplan vast te stellen.

Doel en ligging van het plan
Het plan voorziet in een wijziging van de 
huidige agrarische bedrijfsbestemming 
naar een agrarische verwante bestem-
ming ten behoeve van een honden- en 
kattenpension. Het perceel is kadastraal  
bekend als: gemeente Goirle, sectie K, 
nummer 885 en plaatselijk bekend als 
Looienhoek 1 te Riel. Voor de exacte 
omvang en ligging van het plangebied 
wordt verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, alsmede het bestem-
mingsplan zelf en het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen en de 
daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van 12 maart 2020 
gedurende zes weken (tot en met 22 april 
2020) voor een ieder ter inzage op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in de 
hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 
te Goirle en kan dan, of na afspraak, 
worden ingezien. Het plan is ook 
raadpleegbaar via https://www.goirle.nl 
en op www.ruimtelijkeplannen.nlhttp://
www.ruimtelijkeplannen.nl/

Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening kan met ingang van 
13 maart 2020 gedurende zes weken (tot 
en met 23 april 2020) tegen het besluit om-
trent vaststelling van het bestemmings-
plan beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag door:
1 belanghebbenden die bezwaar hebben 

tegen de door de gemeenteraad 
aangebrachte wijzigingen in het 
vastgestelde bestemmingsplan in 
vergelijking met het ontwerp-bestem-
mingsplan;

2 belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze naar voren hebben gebracht 
bij de gemeenteraad over het ontwerp-

 bestemmingsplan;
3 belanghebbenden die weliswaar geen 

(ontvankelijke) zienswijze naar voren 
hebben gebracht bij de gemeenteraad 
over het ontwerp-bestemmingsplan, 
maar kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat waren zich 
tijdig met een zienswijze tot de 
gemeenteraad te wenden.

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 tot 
vaststelling van het bestemmingsplan, en 
het besluit om geen exploitatieplan vast 
te stellen treden in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Voor de 
behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Een belangheb-
bende kan met ingang van 13 maart 2020 
gedurende zes weken, beroep instellen 
tegen het besluit geen exploitatieplan 
vast te stellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 

Ontwerp-bestemmingsplan 
"Zuidrand Goirle locatie 
Van Besouw" (Goirle)  
en beeldkwaliteitsplan  
“Van Besouw Goirle” en 
voornemen herbegrenzing 
Interim omgevingsverordening 
Noord-Brabant
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met 
ingang van 12 maart 2020 het ont-
werp-bestemmingsplan "Zuidrand Goirle 
locatie Van Besouw" (NL.IMRO.0785.
BP2019001Zuidbesou-ow01) en het 
beeldkwaliteitsplan “Van Besouw Goirle” 
gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage liggen. 

Doel, ligging en begrenzing
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet 

in de mogelijkheid tot het bouwen van 
maximaal 155 woningen op de voormali-
ge bedrijfslocatie van Van Besouw in het 
zuiden van de kern Goirle, aan de 
Kerkstraat. Het plangebied omvat globaal 
de volgende begrenzing: aan de noordzij-
de wordt het plangebied begrensd door 
de Kerkstraat, aan de oostzijde door de 
Beeksedijk, in het zuiden door het beekje 
de Nieuwe Leij en in het westen door 
bebouwing en een waterpartij aan de 
Hoogen Dries. Voor de exacte omvang en 
ligging van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).
Voor het plangebied is een apart 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het 
beeldkwaliteitsplan dient als aanvulling 
op het gemeentelijke welstandsbeleid en 
wordt door de raad vastgesteld overeen-
komstig het bepaalde in artikel 12a van 
de Woningwet. Na vaststelling door de 
raad maakt het beeldkwaliteitsplan 
onderdeel uit van de gemeentelijke 
welstandsnota. 

Herbegrenzing Interim omgevings- 
verordening Noord-Brabant
Burgemeester en wethouders van Goirle 
maken ingevolge het bepaalde in artikel 
5.3 juncto artikel 6.2 van de Interim 
omgevingsverordening Noord-Brabant 
tevens bekend dat gelijktijdig met het 
ontwerp-bestemmingsplan het voorne-
men om Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant te verzoeken tot 
herbegrenzing van de Interim omgevings-
verordening Noord-Brabant (verwijderen 
Regionale waterberging), ter inzage ligt 
voor zienswijzen. Hiertoe is op de 
verbeelding de volgende gebiedsaandui-
ding opgenomen:
- overige zone; in Interim omgevingveror-

dening Noord-Brabant te verwijderen 
Regionale waterberging

Ter inzage en reageren
Het ontwerp-bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan en de daarop 
betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling daarvan liggen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage, op 
werkdagen tijdens openingstijden, bij de 
receptie van het gemeentehuis, Oranje-
plein 1 te Goirle en kunnen dan, of na 
afspraak, worden ingezien. Het ont-

werp-bestemmingsplan en het beeldkwa-
liteitsplan zijn ook raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website: www.goirle.nl en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl Het 
beeldkwaliteitsplan is opgenomen als 
separate bijlage bij de plantoelichting van 
het ontwerp-bestemmingsplan. 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder over het ontwerp-be-
stemmingsplan en het beeldkwaliteits-
plan zijn zienswijze naar voren brengen 
bij de gemeenteraad van Goirle, naar 
keuze, op de volgende wijze:
- schriftelijk (adres: gemeenteraad van 

Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle) of
- mondeling, na afspraak met de 

behandelend ambtenaar (telefoon 
013-5310658).

Zienswijzen over het voornemen tot 
herbegrenzing van de Interim omgevings-
verordening Noord-Brabant kunnen 
schriftelijk naar voren worden gebracht 
bij het college van burgemeester en 
wethouders (postbus 17, 5050 AA Goirle).

VERORDENINGEN

Verordening, delegatie- en 
mandaatbesluit griffie
• De raad heeft de Verordening werkge-

verscommissie 2020 vastgesteld en de 
Verordening werkgeverscommissie 
griffie uit 2010 ingetrokken;

• De raad heeft het delegatiebesluit 
werkgeverscommissie WNRA 2020 
vastgesteld;

• De werkgeverscommissie heeft het 
mandaatbesluit griffiepersoneel 
vastgesteld.

Deze besluiten zijn elektronisch bekend-
gemaakt in het Gemeenteblad van 11 
maart 2020. U kunt deze besluiten vinden 
op https://zoek.officielebekendmakingen.
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. 


