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Nieuwe container
aanvragen?

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

Peter van den Baar was burgemees-
ter van de gemeente Goirle in de 
periode 1990-1997. Hij legde zijn 
functie destijds neer naar aanleiding 
van een onderzoek naar het gemeen-
telijk aanbestedingsbeleid. Als 
burgemeester vervulde hij vol 
overgave een belangrijke rol in de 
strijd voor het behoud van de 
zelfstandigheid van de gemeente 
Goirle. Hij wordt herinnerd als een 
toegankelijk en open mens en tegelijk 
als iemand met grote bestuurlijke 
kwaliteiten en een groot bestuurlijk 
netwerk.

Kijk 
voor meer info 

op: 
www.goirle.nl

OUD-BURGEMEESTER  
PETER VAN DEN BAAR OVERLEDEN
Vrijdagochtend bereikte ons het 
bericht dat oud-burgemeester Peter 
van den Baar is overleden. Hij werd 
79 jaar oud. 

’T LOKET 

In tegenstelling tot 
eerdere berichtgeving is

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

Onze excuses voor
de eventuele verwarring.

Portret  van Peter van den Baar uit 
de ‘eregalerij’ van Goirlese oud-bur-
gemeesters in het gemeentehuis.
Het schilderij is gemaakt door 
oud-burgemeester Ton van den 
Wildenberg.

MEDEDELING

GEMEENTEHUIS ALLEEN OPEN VOOR 
SPOEDZAKEN
Het gemeentehuis is tot en met 
6 april alleen nog op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 
11.00 uur open. Het gemeentehuis is 
dan alleen geopend voor spoedzaken 
én alleen na telefonisch overleg. 
Rijbewijzen en reisdocumenten 
kunnen zonder afspraak opgehaald 
worden tijdens de aangepaste 
openingstijden. Deze maatregel 
nemen wij om risico op besmetting 
met het coronavirus zoveel mogelijk 
te beperken. 

Wat zien wij als spoed?
- Overlijdensaangifte
- Geboorteaangifte
- Inschrijvingen buitenland
- Verlopen rijbewijzen
- Spoed documenten

Langskomen is alleen mogelijk na 
telefonisch overleg. Voor dringende 
vragen over identiteitsbewijzen, 
rijbewijzen, verhuizingen, geboorten, 
overlijden en huwelijken/geregis-
treerd partnerschappen kunt u het 
best een e-mail sturen naar burger-
zaken@goirle.nl

Bestaande afspraken
Al gemaakte afspraken worden 
verzet. Het is in ieder geval tot en 
met 6 april niet mogelijk om een 
online afspraak te maken.
 Voor al uw vragen is de gemeente 
Goirle bereikbaar via:
telefoonnummer (013) 5310 610
e-mail info@goirle.nl

Online regelen
Op www.goirle.nl kunt u veel zaken 
regelen zonder dat u daarvoor langs 
hoeft te komen. U kunt bijvoorbeeld 
een melding doen over de openbare 
ruimte, een uittreksel burgerlijke 
stand aanvragen, of een gevonden 
of verloren voorwerp aangeven. 
Ook een reparatieafspraak maken 
voor uw kapotte container behoort 
tot de mogelijkheden.

Ruimtelijke plannen
Heeft u vragen over ruimtelijke 
plannen? Stuur dan een e-mail naar 
info@goirle.nl

’t Loket
Tot en met 6 april is er op maandag 
en donderdag géén inloopspreekuur 
bij ’t Loket van 10.00 - 12.00 uur. 
Telefonisch en per e-mail is ’t Loket 
normaal bereikbaar. 
Bellen kan tussen 8.30 en 12.30 uur 
naar het telefoonnummer 
(013) 5310 531.

Heeft u vragen over lopende aan-
vragen dan kunt u ook contact 
opnemen met uw contactpersoon/ 
klantmanager. Een e-mail stuurt u 
naar loket@goirle.nl. 
Is er sprake van een crisissituatie, 
neemt u dan telefonisch contact op 
met het Crisis Interventie Team (CIT) 
via (0800) 80 13.

De milieustraat
De milieustraat is normaal geopend.

Beste Brabanders,

Noord-Brabant heeft de afgelopen week zich haar beste kant laten zien 
en massaal gehoor gegeven aan de oproep tot sociale onthouding. 
We willen jullie hiervoor bedanken. Ook herhalen we deze oproep. 

Inwoners van Noord-Brabant: BLIJF THUIS
Maak afspraken over thuiswerken en beperk sociale contacten tot de 
allernoodzakelijkste. 

Inwoners van Noord-Brabant: BLIJF BETROKKEN
Ben alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen. Maar vermijd 
onnodig contact. Eten voor de deur zetten kan ook en via digitale media 
ook contact houden. Denk aan alleenstaanden die eenzaam dreigen te 
raken. Maar ook werknemers uit de zorg en de hulpdiensten die na het 
werk thuis moeten blijven. 

Iedereen: BLIJF FIT
Wij hebben alle Brabanders heel hard nodig. En natuurlijk steunen we 
de mensen die in de GGD, ambulance, zorg, politie en brandweer en 
andere vitale sectoren werken. We hebben jullie nu heel hard nodig. 
Mijd alle sociale contacten buiten het werk en blijf dan vooral binnen. 

Als wij allemaal de adviezen van het RIVM en de GGD opvolgen, 
als wij ons gezond verstand gebruiken en onnodige contacten vermijden, 
dan neemt de kans op besmetting fors af.

Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!

Namens de Brabantse Veiligheidsregio's,
 
Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, 
John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven
Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS IN DE GEMEENTE GOIRLE
Iedereen merkt de gevolgen van de maatregelen tegen het Coronavirus. Ook 
ondernemers in Goirle. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om 
ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Daarnaast 
kunnen ondernemers bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp 
en financiële steun.

Op www.goirle.nl/coronavirus leest u 
waar u als ondernemer terecht kunt. 
Denk hierbij aan zaken als:
• Deeltijd WW, Werktijdverkorting
• Aanvullende financiering
• Financiële ondersteuning
• (Uitstel) betaling van belastingen

Meer informatie
Antwoorden op algemene vragen 
vinden ondernemers via:
• rijksoverheid.nl/coronavirus
• De Kamer van Koophandel geeft 

informatie via ondernemersplein.
kvk.nl. U kunt ook online vragen 
stellen aan het adviesteam. 

• VNO-NCW en MKB-Nederland 
hebben samen met de Kamer van 
Koophandel een Coronaloket 
geopend voor ondernemers met 
vragen: tel. 0800-2117. Dit gratis 
nummer is op werkdagen bereik-
baar van 08:30 tot 17:00 uur.

• Team Economische Zaken van 
de gemeente Goirle is bereikbaar 
via tel. (013) 5310 610 en  
(013) 5310 569, of via e-mail 
ondernemersloket@goirle.nl

• 155 Help een bedrijf www.155.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.
Brokkenstraat 8, Riel: plaatsen carport 
(ingekomen 5-3-2020)     
De Dieze 49, Goirle: verbouwen woning 
(ingekomen 9-3-2020)
De Schietberg 1, Goirle: uitbreiden 
saunacomplex en brandveilig gebruik 
pand (ingekomen 9-3-2020)
Groot Kraaivenstraat 27, Goirle: 
uitbreiden woning (ingekomen 2-3-2020)      
Peelland 13, Riel: aanleggen tweede 
uitweg (ingekomen 2-3-2020) 
Tilburgseweg 97e, Goirle: uitbreiden 
appartement (ingekomen 9-3-2020)

Tilburgseweg 160, Goirle: uitbreiden 
woning en bouwen garage/berging 
(ingekomen 10-3-2020)

Verlengen beslistermijn met zes 
weken
Oude Tilburgsebaan 12a, Riel: uitbreiden 
melkveebedrijf met nevenactiviteiten 
(verzonden 10 -3-2020) 

Verleende omgevingsvergunning
Vijfhuizenbaan 31a, Riel: bijgebouw 
bedrijfswoning als mantelzorgwoning 
gebruiken (verzonden 9-3-2020)          

VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning
Pleinfeest Akkerwinde, Goirle: zaterdag 
13-6-2020 (verzonden 9-3-2020)

Straatfeest Margrietstraat, Goirle: 
vrijdag 24-4-2020 (verzonden 9-3-2020)
Festiviteiten Koningsdag, Frankische 
Driehoek: maandag 27-4-2020 
(verzonden 10-3-2020)
Food Festival Breehees, Breehees 6, 
Goirle: zondag 17-5-2020 (verzonden 
10-3-2020)
Dauwtrappen, Riel: op zondag 3-5-2020 
(verzonden 12-3-2020)

Standplaatsvergunning
Verkoop streekproducten, Dorpsplein, 
Riel: zaterdag 28-3-2020 
(verzonden 10-3-2020)

VERORDENINGEN

Noodverordening COVID-19 
veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant
Op zondag 15 maart maakte het kabinet 
aanvullende maatregelen bekend om 
verdere verspreiding van het coronavirus/
COVID-19 te beperken. Daarbij is 
opdracht gegeven om met ingang van 
15 maart 18:00 uur eet- en drinkgelegen-
heden, sport- en fitnessclubs,sauna’s en 
coffeeshops te sluiten. Uitgezonderd van 
deze opdracht zijn hotels, thuisbezorgde 
maaltijden, afhalen en catering. Dit is een 
aanvulling op de maatregel om alle 
evenementen met meer dan 100 
personen afgelast te houden en te 
verbieden, waaronder publieke locaties 
als musea, concertzalen en theaters. De 
maatregelen gelden t/m 6 april 2020.

Om het toezicht op deze maatregelen te 
kunnen uitvoeren, is door de voorzitter 
van de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant een noodverordening 
afgekondigd. De noodverordening is 
raadpleegbaar op www.vrmwb.nl
<http://www.vrmwb.nl> (onder Update 
Coronavirus). Deze noodverordening 
vervangt de noodverordening van 
13 maart.

 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.  


