
GEMEENTENIEUWS
1 mei 2019

PUBLICATIES/MEDEDELINGEN   

  LINTJESREGEN 2019

V.l.n.r.: John Bekema, Dick Hartveld, Lucy Roodbol, burgemeester Mark van 
Stappershoef, Piet Colpaart en Theo van der Heijden.

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

VACATURE

Commissie Kunst en Cul-
tuur zoekt nieuwe leden.

Meer informatie is te 
vinden op www.goirle.nl 
of bel met Maggie de Jong, 
afdeling Ontwikkeling 
via telefoonnummer 
013-5310614

Gemeentehuis
T(013) 5310 610 
info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1
Goirle

Postbus 17
5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverle-
ning en Handhaving. Bezwaren kunt u 
pas indienen nadat de omgevingsver-
gunning is verleend en is toegezonden 
aan de aanvrager.

Dorpstraat 59, Riel: verbouwen en 
uitbreiden woning (ingekomen 
18-4-2019) 
Nieuwkerksedijk 27, Goirle: bouwen 
bedrijfspand (ingekomen 18-4-2019)   
Nieuwkerksedijk 27, Goirle: plaatsen 
overkapping (ingekomen 24-4-2019)  

Verleende omgevingsvergunning
Bakertand 1, Goirle: bouwen tijdelijk 
bijgebouw (verzonden 23-4-2019)
Costerman Boodtstraat 84, Goirle: 
bouwen garage (verzonden 23-4-2019)  
Hoge Wal 97, Goirle: aanleggen 
uitweg (verzonden 17-4-2019)  

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN
Evenementenvergunning
Evenement in het Grobbendonck-
park, Goirle op 25-5-2019 (verzonden 
23-4-2019)
Evenement aan de Abcovensedijk 8, 
Goirle op maandag 10-6-2019 
(verzonden 23-4-2019)
Evenement aan de Vijhuizenbaan 30, 
Riel op vrijdag 27 en zaterdag 28 
september (verzonden 24-4-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN
Ontwerpbestemmingsplan  
"Landgoed Leijvennen (Rielsedijk)"
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 2 mei 2019 
het ontwerpbestemmingsplan 
"Landgoed Leijvennen" 
(NL.IMRO.0785.BP2017003Land-
goed-ow01) gedurende zes weken 
(tot en met 12 juni 2019) voor een 

ieder ter inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in de ontwikkeling 
van een landgoed aan de rand van 
Goirle/Riel ten noorden van de 
Rielsedijk. Het landgoed omvat de 
volgende percelen, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K, 
nummers 883, 884 (deels), 214, 215, 
217, 234, 240, 249 en 1037. Voor de 
exacte omvang en ligging van het 
plangebied wordt verwezen naar de 
verbeelding (plankaart).

Ter inzage en reageren
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
daarop betrekking hebbende stukken 
die redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerpbestem-
mingsplan liggen gedurende boven-
genoemde termijn ter inzage, op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in 
de hal van het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1, Goirle en kan dan, of 
na afspraak, worden ingezien. 

Het plan is tevens digitaal raadpleeg-
baar op de gemeentelijke website 
www.goirle.nl en op de landelijke 
voorziening voor bestemmingsplan-
nen www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder over het 
ontwerpbestemmingsplan 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 Theo Li 
(telefoon 013-531 06 57).

Inloopavond
Naast de gebruikelijke terinzageleg-
ging van het ontwerpbestemmings-
plan, wordt voor dit project een extra 
inloopavond gehouden. Tijdens deze 
inloopavond kan een ieder, nadere 
vragen stellen c.q. uitleg krijgen en/of 
opmerkingen plaatsen, over de 

beoogde ontwikkeling van het 
landgoed Leijvennen. De inloopavond 
wordt gehouden op donderdag 9 mei 
2019 bij "Gasterij de Commanderie" 
(Rielseweg 861, Tilburg) en zal 
starten omstreeks 20.00 uur.

VERKEERSBESLUITEN
- Instellen van een doodlopende weg 

in "Zandhagedis
- Instellen van fietspaden omgeving 

school 't Schrijverke 
- Gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken bij Dr. Schaepmanstraat 
58 

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

Op vrijdag 26 april 2019 reikte 
burgemeester Mark van Stappershoef 
vijf Koninklijke onderscheidingen  
uit in het kader van de jaarlijkse 
Lintjesregen. Mevrouw Lucy 
Roodbol en de heer Dick Hartveld 
zijn benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. De heren John 

Bekema, Piet Colpaart en Theo van 
der Heijden mogen zich voortaan 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
noemen. De gedecoreerden 
ontvingen hun onderscheidingen 
vanwege hun inzet voor de samenle-
ving. De gemeente Goirle feliciteert 
hen van harte!

KUNST EN CULTUUR
KUNSTWERK BEATRIX ONTHULD
Onder grote belangstelling onthul-
de oud-burgemeester Machteld 
Rijsdorp samen met wethouder 
Johan Swaans op Koningsdag een 
bijzonder kunstwerk. Hierin is het 
borstbeeld van Beatrix opgenomen, 
dat vroeger in de raadzaal stond. 
Het borstbeeld is geplaatst op een 
as met eromheen een glasplaat, 
deze kan 60 graden bewegen in de 
wind en wordt ‘s avonds subtiel 
aangelicht. Het kunstwerk staat op 
de kruising van het Oranjeplein met 
de Beatrixstraat en wordt omringd 
door oranje rozen.

UITNODIGING

AMATEURKUNSTTENTOONSTELLING 2019
Vrijdag 3 mei om 19.30 uur wordt de 
amateurkunsttentoonstelling 2019 in 
de hal van het gemeentehuis 
geopend. Het gemeentebestuur 
nodigt u van harte uit hierbij aanwe-
zig te zijn. De muzikale omlijsting 
tijdens de opening wordt verzorgd 
door singer-songwriter Bianca van 
der Geld. 
De amateurkunsttentoonstelling 
2019 bestaat uit een gevarieerd 
aanbod van 34 exposanten uit Goirle 
en Riel en is te bezichtigen van 
maandag 6 mei t/m woensdag 5 juni 
tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis.

DODENHERDENKING GOIRLE
Op de avond van 4 mei herdenkt Nederland alle mensen die sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog als burger of als militair om het leven 
zijn gekomen als gevolg van oorlog of vredesmissies. Ook de gemeente 
Goirle organiseert een dodenherdenking, in samenwerking met het lokale 4 
mei comité.

UITNODIGING

Uitnodiging
De bijeenkomst op het Kloosterplein 
begint zaterdag 4 mei om 19.50 uur 
(verzamelen om 19.45 uur). 
Om 20.00 uur nemen alle aanwezi-
gen twee minuten stilte in acht. 
Aansluitend volgt het leggen van 
bloemen, het eerbetoon door het 
gilde en de toespraak van burge-
meester Mark van Stappershoef. 

Na afloop is er een informeel 
samenzijn in de foyer van cultureel 
centrum Jan van Besouw.



DUURZAAMHEID
KOM OOK NAAR HET LENTECAFÉ
Op donderdag 9 mei bent u tussen 16.00 - 18.00 uur van harte welkom in ons 
gemeentehuis. We gaan dan graag met u in gesprek over ons 'groene goud'. 

GEMEENTERAAD

AGENDA 
Dinsdag 7 mei 2019,  
raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend, 19.30 uur
Informatie over de ondersteuning 
aan statushouders op weg naar 
zelfredzaamheid.

Oordeelsvormend, 20.45 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel beleidsstukken 

vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH)

4. Raadsvoorstel tot vaststellen 
Verordening kwaliteit vergun-
ningverlening toezicht en 
handhaving omgevingsrecht 
Goirle 

5. Sluiting

Besluitvormend, 22.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst 

raadsvergadering 26 maart 2019
4. Lijsten ingekomen stukken 

vergaderingen 9 april en  
23 april 2019

5. Raadsvoorstel Herijking 
deelbegroting Jeugd Raadsvoor-
stel Verordening Jeugdhulp

6. Raadsvoorstel vaststellen 
bestemmingsplan "Eerste 
Schoor 7"

7. Raadsvoorstel benoeming 
burgerleden

8. Inlichtingen vanuit het college
9. Vragen aan het college
10. Sluiting

Meer informatie en uitzendingen 
van vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.nl

Heeft u ideeën over onze groene thema’s?
Kom naar het Lentecafé! 

Het Lentecafé is geopend 
op donderdag 9 MEI 2019 
tussen 16.00 en 18.00 uur
Gemeentehuis, Oranjeplein 1, Goirle

Samen gaan we voor een leefbare 
groene woonomgeving!

Meer info: goirle.nl/groenegoud

Het Groene Goud 
van Goirle

Kom ook bomen in ons Lentecafé over

UITNODIGING

Meer Biodiversiteit

Minder Hittestress

Thema’s: Minder Wateroverlast

Wat u kunt doen?

Wat doen wij?

Kom langs in ons 'lentecafé', 
inclusief een groen en duurzaam 
hapje & drankje. De thema's die 
aan bod komen zijn: meer biodiver-
siteit (grotere variatie in planten en 
insecten), minder wateroverlast, 
minder hittestress. En natuurlijk 
onze plannen voor de toekomst en 
ook wat u zelf kunt doen. 

"Het 'groene goud' van onze 
gemeente is kostbaar", benadrukt 
Bert Schellekens, wethouder 
Duurzaamheid. "We zijn er trots op. 

Wij zien dat de klimaatverandering 
invloed heeft op het groen. Daarom 
willen we het groen sterk en 
gevarieerd houden, zodat het beter 
bestand is tegen de veranderingen. 
Dat levert soms een ander beeld 
dan wat we gewend zijn. Doen we 
de goede dingen? Wat kunnen we 
nog meer doen, om ons groene 
goud te laten schitteren? We horen 
graag van u wat u ervan vindt. U 
ziet in uw directe woonomgeving 
wat er mooi is en wat er beter kan. 
U bent aan zet!"

Kijk voor meer info op www.goirle.nl

FINANCIËN
POT DUURZAAMHEIDSLENING  
IS ECHT LEEG!

De afgelopen periode zijn veel 
duurzaamheidsleningen bij de 
gemeente aangevraagd en ver-
strekt. De pot is nu leeg en dat 
betekent helaas dat er op dit 
moment onvoldoende middelen in 
het fonds beschikbaar zijn om nog 
aanvragen toe te kennen. 

"Het is jammer dat de pot nu leeg 
is, maar het betekent wel dat veel 
inwoners zich inzetten voor ener-
giezuinig en duurzaam wonen. En 
daar ben ik blij om.", aldus wethou-
der Bert Schellekens.

Onlangs aangevraagd?
Heeft u onlangs een aanvraag voor 
een duurzaamheidslening inge-
diend, dan wordt deze helaas 
afgewezen. U krijgt hiervan natuur-
lijk persoonlijk bericht. 
Op het moment dat er weer 
duurzaamheidsleningen kunnen 
worden aangevraagd, melden we 
dat. 
U kunt nog wel bij het Nationaal 
Energiebespaarfonds een energie-
bespaarlening aanvragen. 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.energiebespaarlening.nl.


