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Alleen op afspraak
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BESTE INWONERS, 

TIJDELIJKE HUISARTSENSTRAAT VOOR 
CORONAKLACHTEN
Op het parkeerterrein van VOAB is tijdelijk de ‘huisartsenstraat’ Ingang C 
gestationeerd. Patiënten van de huisartsen in Goirle die coronaklachten 
hebben, moeten eerst daarheen (op afspraak). Hierdoor is er minder kans op 
besmetting van huisartspraktijken. 

Als u klachten heeft, maakt u een 
afspraak via uw eigen huisarts. De 
assistent en de huisarts onderzoeken 
u in de huisartsenstraat terwijl u in de 
auto zit als bijrijder. Doordat u buiten 
bent, kan het virus niet blijven  

hangen. Dat verkleint de kans op 
verspreiding van het virus.

Kijk voor meer informatie en ant-
woord om veel gestelde vragen op 
www.goirle.nl/coronavirus.

GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS  
IETS VERRUIMD 
Vanaf deze week zijn de openingstij-
den van het gemeentehuis weer iets 
verruimd. U kunt er iedere werkdag 
voor spoedzaken tussen 9.00 en 
11.00 uur terecht maar alleen nadat 
er eerst telefonisch overleg is 
geweest. Het gemeentehuis is de 
hele dag telefonisch bereikbaar.

Afspraak maken  
Voor het maken van een afspraak 
belt u  (013) 5310 610. Digitaal een 
afspraak maken is tijdelijk niet 
mogelijk. Rijbewijzen en reisdocu-
menten kunnen zonder afspraak 
opgehaald worden tijdens de 
aangepaste openingstijden.
Uiteraard houden wij rekening met 
de richtlijnen van het RIVM en het 
Kabinet. Als u een afspraak heeft 
vragen wij u om niet (veel) eerder 
dan het tijdstip van uw afspraak naar 
het gemeentehuis te komen. Ook 
vragen we u om minimaal 1.5 meter 
afstand te houden van andere 

bezoekers en personeel. Hiermee 
beperken we samen het risico op 
besmetting met het coronavirus.

Meer informatie 
Meer informatie over de aangepaste 
openingstijden en spoedzaken vindt 
u op www.goirle.nl.

SOCIAAL

HELPEN OF  
HULP NODIG?
Veel inwoners laten weten dat ze 
graag iets willen doen voor een ander 
tijdens de coronacrisis. Dat is mooi! 
Want andere inwoners kunnen wel 
wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld 
omdat ze extra voorzichtig moeten 
zijn vanwege hun zwakke gezond-
heid. Of omdat de vrijwilliger die 
normaal komt, er door het coronavi-
rus niet is. Het AdviesPunt van 
ContourdeTwern is hiervoor het 
centrale meldpunt.

Hulp nodig 
Komt u in de problemen doordat u 
thuis moet blijven? Kunt u dit niet 
oplossen met hulp van buren of 
familie? Dan kunt u het AdviesPunt 
van ContourdeTwern bellen of mailen. 

AdviesPunt ContourdeTwern 
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u 
T (013) 549 86 46 
E  infogoirle@contourdetwern.nl

Helpen 
Wilt u iemand helpen? Bel dan 
naar (013) 549 86 46 of mail naar 
infogoirle@contourdetwern.nl. 
De sociaal werkers van Contour
deTwern van team Goirle/Riel 
nemen dan contact met u op. 

Veiligheid en gezondheid op 1
Het is fijn dat we elkaar helpen maar 
veiligheid en gezondheid staan 
voorop. Houd u altijd aan de richtlij-
nen van het RIVM.

SOCIAAL

ALS THUIS DE SPANNINGEN OPLOPEN
De maatregelen tegen het coronavirus hebben veel invloed op ons leven. 
Daardoor kunnen de spanningen thuis oplopen. Het Nederlands Jeugdinsti-
tuut geeft tips voor ouders, kinderen, gemeenten en professionals. 

Het Nederlands Jeugdinstituut legt 
uit dat het belangrijk is om als gezin 
te praten over de situatie. Daardoor 
voorkomt u dat de spanning oploopt 
en een gezinslid een keer ‘ontploft’. 
De tips gaan verder over o.a. media-
gebruik en de veranderde rol van 
opa’s en oma’s. Er is ook gerichte 
informatie voor gescheiden ouders, 
pleegzorg en ouders van kinderen 
met een beperking.

Meer informatie vindt u op 
www.nji.nl/coronavirus.

  CORONA

DE (WEEK)MARKTEN 
GAAN AANGEPAST 
DOOR
De weekmarkt in Goirle gaat in 
aangepaste vorm door. De reden 
hiervoor is dat markten, als het gaat 
om het aanbieden van voedsel, 
voorzien in een primaire 
levensbehoefte. 

Dat betekent dat er geen non-food 
kramen zijn toegestaan op de 
weekmarkten. Kramen waar ter 
plekke eten genuttigd kan worden, 
zijn niet toegestaan. Bij deze kramen 
kan alleen eten worden afgehaald. Dit 
is in lijn met de maatregel die nu ook 
al geldt voor horecagelegenheden.
Natuurlijk gelden voor het bezoek 
aan de weekmarkt de richtlijnen die 
eerder zijn gegeven: blijf thuis als je 
niet fit bent, schud geen handen en 
houd 1,5 meter afstand. Aan 
kraamhouders wordt het dringende 
advies gegeven hun klanten hierop te 
wijzen en hier ook de ruimte voor te 
geven. Daarnaast wordt geadviseerd 
om contactloos te betalen.

CORONA

ONDERNEMERS KUNNEN EXTRA 
ONDERSTEUNING AANVRAGEN

Zelfstandige ondernemers kunnen 
extra ondersteuning aanvragen om 
hun bedrijf voort te zetten. Het 
kabinet heeft hiervoor een tijdelijke, 
versoepelde regeling gemaakt. 
Ondernemers uit Goirle kunnen 
hiervoor terecht bij het Onderne-
mersloket in Tilburg. 

Zelfstandigen kunnen voor drie 
maanden aanvullende inkomenson-
dersteuning krijgen voor levenson-
derhoud. Deze vult het inkomen aan 

tot het sociaal minimum. Het geld 
hoeft u niet terug te betalen. In deze 
tijdelijke bijstandsregeling voor 
zelfstandige ondernemers is er geen 
vermogens- of partnertoets. U kunt 
via deze regeling ook een lening voor 
bedrijfskapitaal krijgen, tegen een 
verlaagd rentepercentage.

Lees meer over hulp aan onderne-
mers op www.goirle.nl/coronavirus. 
Daar staan de maatregelen en 
informatiepunten op een rij.

Het is al weken het gesprek van de dag. Het coronavirus. Dat is ook niet gek. 
Het raakt ons allemaal, in meer of mindere mate. De voorbeelden kunt u zelf 
wel bedenken. Het raakt onze SAMENleving. Daar ligt ook een belangrijk deel 
van de ‘oplossing’: SAMEN. Alleen samen kunnen we dit nare virus stoppen. 
Ik zeg het daarom nog maar een keer. Blijf zoveel mogelijk thuis, houd 
anderhalve meter afstand en was vaker je handen. 

De impact van het virus is groot. Hoe het zich allemaal ontwikkelt in de 
toekomst dat weten we niet. Wat we al wel weten is dat evenementen tot 
1 juni niet doorgaan. Dat betreur ik, net als alle vrijwilligers die ze organise-
ren, ten zeerste. Evenementen zorgen voor verbindingen in onze samenle-
ving. Die verbindingen vormen het cement daarvan. De samenleving dat zijn 
wij. Wij, die het nu met elkaar, zij het op gepaste afstand, moeten doen. 
Wat mij hierbij opvalt is dat onze samenleving ontzettend veel veerkracht, 
flexibiliteit en creativiteit laat zien. Daar heb ik veel waardering voor. Dat 
maakt me als burgemeester trots.  

Tot slot sta ik stil bij de mensen in onze gemeente die getroffen zijn door het 
coronavirus: hen wens ik veel sterkte en een spoedig herstel toe. Helaas zijn 
in onze gemeente ook inwoners overleden aan het coronavirus. Met de 
nabestaanden leef ik mee in deze verdrietige tijd. 

Beste Goirlenaren en Rielenaren: Als we er samen de schouders onder 
zetten, dan lukt het ons. Dan komen we dit te boven. Zorg goed voor elkaar 
en houd u aan de maatregelen. 

Mark van Stappershoef
Burgemeester
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Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

Schud geen handen. 

Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Was vaker je handen.
Was je handen meerdere keren per dag met  

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of 

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer 

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. Krijg je 

daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan 

moet iedereen in het huishouden thuisblijven.

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door 

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park. 

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je 

anderen niet ziek maakt.

1,5 m.

 
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 Dieze 49, Goirle: plaatsen tijdelijke 
unit (ingekomen 25-3-2020)
Grobbendonckpark 17, Goirle: 
uitbreiden woning eerste etage 
(ingekomen 22-3-2020)
Kadastraal bekend, sectie D 2582: 
tijdelijke huisvesting huisartsenstraat 
(ingekomen 25-3-2020)
Kennedylaan 92, Goirle: kappen twee 

berkenbomen (ingekomen 20-3-2020)      
Martin Luther Kinglaan 25, Goirle: 
aanbrengen stalen balk achtergevel 
woning (ingekomen 19-3-2020)
Tilburgseweg 209, kadastraal bekend, 
sectie A 3508: kappen 15 bomen 
(ingekomen 23-3-2020)      
Tilburgseweg 209, Goirle: realiseren 
zorgwoningen in voormalig klooster en 
bouwen zes zorgappartementen 
(ingekomen 23-3-2020)
Turnhoutsebaan 11, Goirle: bouwen 
loods (ingekomen 25-3-2020)
Vollerstraat 12a, Goirle: wijzigen gebruik 
showroom t.b.v. project co-working 
(ingekomen 23-3-2020)

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 

RECTIFICATIE
In het Goirles Belang van 25-3-2020 staat 
onder “Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure” vermeld dat er 
een uitgebreide omgevingsvergunning is 
verleend voor de Tilburgseweg 81 en 83 
(verbouwen en uitbreiden slagerij en 
realiseren van drie bovenwoningen).
Verder staat vermeld dat belanghebben-
den tot 4-4-2020 beroep kunnen instellen 
bij de rechtbank. Dit is een onjuiste 
melding.
De juiste melding is dat het betreffende 

besluit vanaf 2-4-2020 (digitaal) ter 
inzage ligt. Op grond van artikel 8:1 eerste 
lid Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden binnen 6 weken (van 3 
april 2020 tot en met 15 mei 2020) 
beroep instellen bij de rechtbank. Een 
beroepschrift moet in tweevoud worden 
gezonden aan de rechtbank Zeel-
and-West-Brabant te Breda, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

Verleende omgevingsvergunning
Akkerweg 10, Riel: legaliseren aantal 
bouwwerken en erfafscheiding (verzon-
den 23-3-2020)
Dirckslantstraat 1, Goirle: kappen spar en 

esdoorn (verzonden 23-3-2020)           
Oude Tilburgsebaan 12a, Riel: uitbreiden 
melkveebedrijf met nevenactiviteiten 
(verzonden 17-3-2020)   
Van Haestrechtstraat 15, Goirle: 
uitbreiden woning en bouwen schuur 
(verzonden 23-3-2020)      

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

UITSTEL INNING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

EVENEMENTEN EN DE CORONAMAATREGELEN
De gemeente betreurt het ten 
zeerste dat verschillende evenemen-
ten vooralsnog niet door kunnen 
gaan. De burgemeester heeft 
namens het college en de gemeente-

raad de organisatoren een brief 
gestuurd waarin hij de wens uit-
spreekt dat al deze organisatoren, als 
straks alles voorbij is, weer aan de lat 
staan om al die mooie evenementen 

in Goirle en Riel te organiseren, later 
dit jaar of in 2021.
De maatregelen rondom evenemen-
ten die maandag 23 maart 2020 
bekend zijn gemaakt hebben ook 
gevolgen voor evenementen in 
Goirle en Riel. Welke evenementen 
zijn afgelast leest u in het nieuwsbe-
richt op www.goirle.nl.
Wel of niet later doorgaan? 
Sommige organisatoren twijfelen of 
ze later dit jaar alsnog hun evene-
ment door laten gaan. Anderen 
hebben inmiddels besloten om hun 
evenement dit jaar (2020) helemaal 
niet meer te houden en werken al 
aan de editie voor het volgende jaar. 
Benieuwd of uw favoriete evene-
ment op een later moment door-
gaat? Bezoekt u dan de bijbehorende 
website of het social media-kanaal 
van de organisatie van het evene-
ment.

AFVAL

DOE UW GFT-CONTAINER NIET TE VOL!
Nu het mooier weer is en mensen 
meer in de tuin aan het werk zijn, 
raakt de GFT-container (groen) ook 
makkelijk weer voller. Hierdoor komt 
het personeel van het BAT regelma-
tig te zwaarbeladen GFT-bakken 
tegen. Deze worden dan niet 
leeggemaakt omdat het risico 
bestaat dat de container kapot-
scheurt als deze op de vuilniswagen 
wordt gehangen. Hierdoor kunnen 
bij de afvalinzameling gevaarlijke 

situaties ontstaan. We hopen dat u 
hier rekening mee houdt.

De coronacrisis kan ondernemers in financiële problemen brengen. De 
overheid neemt daarom verschillende maatregelen om ondernemers te 
helpen. Ook onze burgers willen we tegemoet komen. De gemeente Goirle 
stelt de inning van de gemeentelijke belastingen uit. De toeristenbelasting 
en precariobelasting voor terrassen passen we aan. Leges voor evenemen-
tenvergunningen krijgt u terug als het evenement niet verzet kan worden.

Uitstel automatische incasso
De gemeente stelt de automatische 
incasso van de gemeentelijke 
belastingen uit. Dat geeft even lucht 
om aan andere betalingsverplichtin-
gen te kunnen voldoen. Deze 
maatregel geldt voor iedereen in de 
gemeente dus niet alleen voor 
ondernemers. Het gaat om uitstel 
van twee maanden. Dat betekent dat 
de belastingen later nog wel betaald 
moeten worden.

Het uitstel geldt voor:
- afvalstoffenheffing
- rioolheffing
- onroerende-zaakbelastingen (ozb)

- hondenbelasting
- bedrijven investeringszone (biz)

U hoeft niets te doen om uitstel te 
krijgen. De gemeente stelt de 
automatische incasso zelf uit. Het 
blijven tien incassotermijnen. Het 
maandbedrag van de incasso wijzigt 
niet. De gemeente incasseert de 
belastingen 2020 van eind mei 2020 
tot en met eind februari 2021. 
Betaalt u de gemeentelijke belastin-
gen in één keer? Dan verwachten we 
de betaling uiterlijk 31 mei 2020.

Toeristenbelasting 
Normaal legt de gemeente Goirle de 

toeristenbelasting over kalenderjaar 
2019 op per 30 april. Dit doen we dit 
jaar later. Wanneer we dit doen, 
hangt af van het verdere verloop van 
de coronacrisis. 

Precariobelasting terrassen
Ondernemers die jaarlijks precario-
belasting terrassen betalen, hoeven 
dit jaar maar de helft te betalen. 
Hierbij gaan we er nu vanuit dat de 
terrassen half juni weer open kunnen. 

Evenementenvergunning
Gaat uw evenement niet door 
vanwege het coronavirus en kunt u 
het niet verzetten naar later dit jaar? 
Dan krijgt u de betaalde leges terug.

Betalingsregeling
Wilt u een betalingsregeling afspre-
ken? Stuur dan een mail naar de 
afdeling Belastingen via 
belastingen@goirle.nl.


