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Last onder dwangsom huisvesting arbeidsmigranten
Zandschelstraat te Goirle
Toelichting:
Tijdens een controle op 5 juli 2019 is vastgesteld dat op het perceel
Zandschelstraat 1b te Goirle arbeidsmigranten worden gehuisvest.
De huisvesting vindt plaats in een tweetal woonunits en een
toercaravan. De eigenaren van het ter plaatse bedrijf X, huisvesten
tegen betaling hun eigen medewerkers. Legalisatie middels
verlening van een vergunning achteraf is niet mogelijk. Ondanks het
verzoek daartoe is de huisvesting niet beëindigd. Uw college wordt
dan ook gevraagd om een last onder dwangsom op te leggen.
Besluit:
1

2

De eigenaar van een perceel aan de Zandschelstraat,
onder oplegging van een last onder dwangsom, gelasten
om binnen zes weken diverse bijgebouwen (twee
woonunits en wooncaravan) te verwijderen en
verwijderd te houden van zijn perceel en het gebruik
daarvan ten behoeve van huisvesting van
arbeidsmigranten te staken en gestaakt te houden.
De eigenaar van het perceel hiervan op de hoogte te
stellen middels bijgevoegd besluit.

2

VVH

Opleggen last onder dwangsom perceel Turnhoutsebaan Goirle
Toelichting:
Tijdens controles in 2017, 2018 en 2019 op het perceel
Turnhoutsebaan 20 te Goirle zijn diverse overtredingen
geconstateerd. Inmiddels zijn een groot aantal overtredingen zelf al
beëindigd door de eigenaresse van het perceel. Op dit moment
resteren nog twee overtredingen: een drietal vlaggenmasten en een
bouwvallige schuur. Voor de vlaggenmasten zou weliswaar een
omgevingsvergunning kunnen worden verleend, maar de
eigenaresse van het perceel heeft daar geen aanvraag voor
ingediend. De schuur is bouwvallig. Vanuit veiligheidsoverwegingen
dienen rondom de schuur bouwhekken te worden geplaatst. Uw
college wordt gevraagd om een last onder dwangsom op te leggen
voor de vlaggenmasten en de schuur.
Besluit:
1

2

3

ONT

De eigenaresse van een perceel aan de Turnhoutsebaan
te Goirle, onder oplegging van een last onder
dwangsom, gelasten om binnen 6 weken een aantal
vlaggenmasten te verwijderen en verwijderd te houden
van zijn perceel en bouwhekken te plaatsen rondom
een bouwvallige schuur;
De eigenaresse van het perceel hiervan op de hoogte te
stellen middels bijgevoegd besluit.

Subsidie gemeentelijk monument
Toelichting:
De eigenaar van Goorweg 3 gaat de gevel van zijn boerderij
restaureren. Goorweg 3 is aangewezen als gemeentelijk monument.
Hij laat de restauratie uitvoeren door de bestaande voegen uit te
slijpen, de gevel te reinigen en daarna de knipvoeg opnieuw aan te
brengen. Op grond van de ‘subsidieregeling gemeentelijke
monumenten’ van de gemeente Goirle, die in 1991 in werking is
getreden, vraagt hij hiervoor subsidie aan. Er wordt voorgesteld om
voor de beoogde restauratie een subsidie van € 2.000,00 toe te
kennen.
Besluit:
Aan de aanvrager een restauratiesubsidie van € 2.000,00
toekennen.

