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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling 
Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen 
nadat de omgevingsvergunning is verleend 
en is toegezonden aan de aanvrager.
Frankische Driehoek 19, Goirle: aanleggen 
uitweg (ingekomen 6-2-2019)
Kadastraal sectie A 5372: kappen twee 
lindes (ingekomen 31-1-2019)

Omgevingsvergunning ter inzage
Vijfhuizenbaan 32 en 33a, Riel:  oprichten 
agrarische milieu inrichting.

De ontwerp-vergunning ligt tot en met 
27-3-2019 ter inzage in het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1, Goirle. Binnen genoemde 
termijn kan hierover schriftelijk of 
mondeling een zienswijze naar voren 
gebracht worden. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen kenbaar gemaakt worden bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Goirle, postbus 17, 5050 
AA Goirle. Van hetgeen mondeling naar 
voren is gebracht, wordt een verslag 
gemaakt. De aanvrager wordt zo nodig in
de gelegenheid gesteld te reageren op de 
voren gebrachte zienswijzen. Tegen een 
definitief besluit kan in beginsel beroep 
worden ingesteld. Meer informatie 
T 013-5310 663.

Verleende omgevingsvergunning
Brabantlaan 2, Riel: plaatsen erfafscheiding 
met poort (verzonden 4-2-2019)                
Burgemeester Philipsenstraat 20, Goirle: 
wijzigen gebruik pand t.b.v. kamerverhuur 
(verzonden 4-2-2019)
Doctor Keyzerlaan 7, Goirle: kappen 
Californische cipres (verzonden 6-2-2019)                       
               
Geaccepteerde melding
Hiertegen kan geen bezwaar worden 
ingediend.
Abcovenseweg 39, Goirle: verwijderen 
asbesthoudende golfplaten (verzonden 
29-1-2019)

VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunningen
• Open dag Zandeind 32a, Riel op zondag 

14-4-2019 (verzonden 4-2-2019)
• Buurtfeest/familiefeest Weegbree, Goirle 
 op zaterdag 6-7-2019 (verzonden 5-2-2019)

Verklaring van geen bezwaar
Truck Tour Tilburg op zondag 14-4-2019 
(verzonden 7-2-2019)

VERKEERSBESLUITEN

• Het instellen van een gehandicapten- 
parkeerplaats op kenteken nabij 
De Werft 4 te Goirle.

• Het instellen van een voetpad op de brug 
tussen de fietspad aan de kant van de 
gemeente Tilburg en de woonwijk  
“De Boschkens-west”

BEZWAAR MAKEN?

Informatie over bezwaar maken is te vinden 
op www.goirle.nl/klachtenenbezwaar. U 
kunt daar ook digitaal bezwaar maken. Let 
op: staat de verzenddatum bij een besluit? 
Dan start op die dag de bezwaartermijn. 
Meer informatie via T (013) 5310 610. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

VACATURE

We zijn op zoek naar 
nieuwe leden voor de 

Commissie 
Kunst en Cultuur

Meer informatie op 
www.goirle.nl

WERKZAAMHEDEN

Binnenkort worden er acht bomen 
gekapt aan de Abcovenseweg ter 
hoogte van de Nieuwe Leij. Dit is nodig 
als voorbereiding voor de bouw van 
een nieuwe zendmast. Ook worden er 
struiken weggehaald. Ter vervanging 
voor de gekapte bomen betaalt de 
opdrachtgever mee aan de aanplant 
van nieuwe bomen op een andere 
locatie. De kap vindt vroeg in het 

voorjaar plaats om het broedseizoen 
niet te verstoren. Na het broedseizoen, 
eind augustus, start de aannemer met 
de bouw. Naar verwachting is die begin 
oktober afgerond. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Joost Damen, 
gemeente Goirle (013) 5310 610 of 
met Jochem Hendriks van bouwbedrijf 
Hendriks via (0492) 364 655.

  

STEMBUREAULEDEN GEZOCHT!
Op 20 maart en op 23 mei 2019 worden de verkiezingen voor Provinciale 
Staten, de waterschappen én het Europese Parlement gehouden. 
We zijn daarom op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen
op één van de 14 stembureaus in de gemeente. 

Wat zijn jouw taken als stembureau-
lid?
Als stembureaulid zorg je ervoor dat 
de kiezers hun stem kunnen uit-
brengen. Je zorgt samen met de 
andere leden voor een juiste gang
van zaken binnen het stembureau.  
Bijvoorbeeld door de controle van 
stempassen, identiteit en het uitreiken 
van de stembiljetten aan de kiezers. 

Op elk stembureau zijn er twee 
ploegen. Een ploeg begint om 07.00 
tot 14.00 en de andere ploeg begint 
om 13.45 tot 21.00. Elke ploeg bestaat 
uit 4 leden, waarvan er één voorzitter 
of plaatsvervangend voorzitter is. Na 
21.00 uur, als het stembureau sluit, 
worden de stemmen geteld. Dat 
wordt gedaan door alle leden van het 
stembureau. 

Wat zijn de taken van een voorzitter?
Als voorzitter heb je de leiding in het
stembureau. Naast de genoemde zaken
voor stembureauleden, zorgt de voor-
zitter voor orde in het stembureau. Je
helpt de stembureauleden en zorgt

voor de organisatie van het tellen van
de stemmen. Tot slot zorg je voor de
administratieve afhandeling van de 
verkiezingen in jouw stembureau.

Wat krijg je er voor terug?
• Een kijkje in de keuken van de 

verkiezingen!
• Voor een dag werken op het 

stembureau ontvang je een 
vergoeding van € 120,- als stem- 
bureaulid,  € 145,- als plaats- 
vervangend voorzitter en  € 160,-  
als voorzitter.

• Je krijgt informatie via (verplichte) 
e-learning, zodat je met voldoende 
kennis aan de slag kunt.

Interesse?
Heb je interesse om op 20 maart 2019 
en/of op 23 mei jouw steentje bij te 
dragen aan de verkiezingen door te 
werken op een stembureau? Heb je 
vragen of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Marieke 
Spijkers of Marijke Versteeg: 013-
5310521/013-5310520 of stuur een 
e-mail naar verkiezingen@goirle.nl.

VEEL INPUT OVER INCLUSIE TIJDENS 
BEELDVORMENDE RAADSVERGADERING

GEMEENTERAAD

Wel 15 belangengroepen uit Goirle en 
Riel hebben afgelopen dinsdag- mon-
deling of schriftelijk- hun input geleverd 
tijdens  de beeldvormende avond van 
de gemeenteraad over de Inclusie- 
agenda. Hierop staan maatregelen die 
er voor zorgen dat mensen kunnen 
(blijven) meedoen aan de maatschap-
pij. Anders gezegd: om Goirle nog 
socialer en toegankelijker te maken.
Een greep uit de vele suggesties die zijn 
gedaan: betere paden voor mensen 
met een beperking, stageplaatsen 
creëren, fietslessen voor statushouders 
en betere informatie voor laaggeletter-

den. Ook gaven organisaties aan dat ze 
ook voor elkaar iets kunnen betekenen. 
Kinderopvang Humanitas deed 
bijvoorbeeld het aanbod om met 
kinderen op bezoek te gaan bij mensen 
die eenzaam zijn. De participatieraad 
Goirle zal onderzoeken voor welke 
verbeterpunten een breed draagvlak is 
en welke verbeterpunten zij kan 
clusteren. 
Daarna zal de gemeenteraad in een 
oordeelsvormende vergadering 
bespreken welke verbeterpunten uit de 
Inclusie-agenda als eerste zullen 
worden opgepakt. 

OPROEP

ZONNEPANELEN VOOR DE HASPEL  
Afgelopen week is de gemeente begon-
nen met de plaatsing van zonnepanelen 
op het dak van sporthal De Haspel. 
De 264 zonnepanelen voorzien in de 
volledige elektriciteitsbehoefte van 
de sporthal (80.000 kWh per jaar). 

Duurzaamheidswethouder  Bert 
Schellekens: "Weer een stapje dichterbij 
naar een groen en duurzaam Goirle." 

Verhuizing
doorgeven? 

Dat kan vanuit thuis via 
www.goirle.nl/verhuizen 

Blokje 
 
 

 
 
Verhuizing doorgeven? Dat kan vanuit 
thuis via www.goirle.nl/verhuizen. 

DUURZAAM

De gemeente is trots op en ontroerd door Ireen's  fantastische overwinning. 
Opnieuw wereldkampioen, wat een sportvrouw!  Het gemeentebestuur 

feliciteert de ereburger van Goirle met deze speciale overwinning. 


