
GEMEENTENIEUWS
8 mei 2019

PUBLICATIES/MEDEDELINGEN   

  AANVRAGEN LINTJESREGEN 2020
Op vrijdag 26 april werden vijf inwoners van de gemeente Goirle verrast 
met een Koninklijke onderscheiding in het kader van de zogenaamde 
lintjesregen. Kent u ook iemand die zo'n lintje verdient? Geef die persoon 
dan zo snel mogelijk op en licht toe waarom die persoon in aanmerking 
moet komen voor een lintje. Wie weet krijgt hij of zijn dan zo'n mooie 
onderscheiding op Koningsdag 2020. 

Volg en like ons op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

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 omgevings- 
vergunning is verleend en is toege-
zonden aan de aanvrager.

Bergstraat 28, Goirle: plaatsen 
vleermuistoren (ingekomen 26-4-2019) 
Dorenweg 4, Goirle: plaatsen 
aanbouw (ingekomen 20-4-2019) 
Wethouder van Besouwstraat 32, 
Goirle: plaatsen nokverhoging 
(ingekomen 17-4-2019) 

Verleende omgevingsvergunning
Dorpstraat 59, Riel: verbouwen en 
uitbreiden woning (verzonden 
29-4-2019) 
Heisteeg 5 (kavel 20), Riel: tijdelijk 
plaatsen woonunit (verzonden 
29-4-2019)  

Tilburgseweg 7 en 7a, Goirle: 
uitbreiden woning en wijzigen 
gebruik pand (verzonden 29-4-2019)

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN
Evenementenvergunning
Wandelvierdaagse Goirle van 3 t/m 
6 juni 2019 (verzonden 29-4-2019)
Wandelvierdaagse Riel van 11 t/m 
14 juni 2019 (verzonden 29-4-2019)
Kermis in Goirle van 29 juni tot en 
met 3 juli 2019, inclusief het opbou-
wen van de kermis van 26 juni 2019 
tot 29 juni 2019 en het afbouwen van 
de kermis op 4 juli 2019 op de 
lcoaties Oranjeplein, Hovel en 
Kloosterplein (verzonden 3-5-2019)

Tijdelijke ontheffing 
Drank- en horecawet 
Streetrace op maandag 10-6-2019 
(verzonden 2-5-2019)

Ontheffing geluid
Besloten feest op 17-5-2019 locatie 
Breehees 6, Goirle (verzonden 
2-5-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN
Ontwerp-bestemmingsplan  
Dorpsplein 18 (Riel).
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 9 mei 2019 
het ontwerp-bestemmingsplan 
“Dorpsplein 18” (NL.IMRO.0785.
BP2018002Dorpsplei-ow01) gedu-
rende zes weken (tot en met 19 juni 
2019) voor een ieder ter inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in de mogelijkheid 
tot het realisering van maximaal 5 
appartementen met de mogelijkheid 
van gemengde functies (wonen, 

horeca en kantoor) op de begane 
grond. Het plangebied betreft het 
perceel kadastraal bekend gemeente 
Goirle, sectie F, nummer 1490, 
plaatselijk bekend Dorpsplein 18, Riel 
(voormalige brandweerkazerne). 
Voor de exacte omvang en ligging van 
het plangebied wordt verwezen naar 
de verbeelding (plankaart).

Ter visie en reageren
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 
daarop betrekking hebbende stukken 
die redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende bovengenoemde termijn 
ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 
12.30, uur in de hal van het gemeen-
tehuis, Oranjeplein 1, Goirle en kan 
dan, of na afspraak, worden ingezien. 
Het plan is ook raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website: www.goirle.
nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de termijn van terinzage-

legging kan een ieder over het 
ontwerp-bestemmingsplan een 
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 (telefoon 
(013) 5310 658).

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.

Uitnodiging
De voorstellen voor 2020 moeten 
voor 15 juni 2019 worden ingeleverd. 
Daarom nodigt burgemeester Van 
Stappershoef u uit zo spoedig 
mogelijk contact op te nemen met 
Sabine Simons via T (013) 5310 683 of 
per mail via sabine.simons@goirle.nl  

als u iemand op het oog heeft. Zij 
vertelt u graag welke richtlijnen er 
zijn en welke gegevens u moet 
verzamelen om uw voordracht te 
ondersteunen. Een naam alleen 
volstaat dus niet. Ook op www.lintjes.
nl is meer informatie te vinden over 
de procedure.

Meer dan vijftien jaar
Koninklijke onderscheidingen worden 
tegenwoordig vooral toegekend aan 
personen, die zich langdurig (meer 
dan vijftien jaar) als vrijwilliger 
hebben ingezet voor de samenleving 
of die iets hebben gedaan met een 
bijzondere waarde voor de samenle-
ving. Denkt u dit jaar eens extra aan 
vrouwen die u kunt voordragen, want 
zij verzetten vaak veel vrijwilligers-
werk terwijl we dat niet terugzien in 
het aantal vrouwen dat voorgedragen 
wordt.

OPROEP
BOOM VAN HET JAAR VERKIEZING
Dit jaar vindt voor de tweede keer 
de nationale Boom van het Jaar 
verkiezing plaats. Ook dit jaar zijn 
wij op zoek naar een boom met een 
bijzonder verhaal of een bijzondere 
maatschappelijke waarde. Kent u in 
Goirle of Riel een boom die (voor u) 
een bijzondere waarde heeft? Meld 
deze dan aan voor de Boom van het 
Jaar verkiezing en zet onze gemeen-
te op de kaart!

Vakjury
Uit alle inzendingen kiest een 
vakjury één winnende boom per 
provincie. Deze bomen dingen mee 
naar de verkiezing Boom van het 
Jaar 2019. Hierop kan in augustus 
door iedereen worden gestemd. 

De boom die wordt gekroond tot 
boom van het jaar in Nederland, is 

AFVALWIJZERAPP

ALTIJD DE JUISTE INFORMATIE  
MET DE AFVALWIJZER
Kent u de online AfvalWijzer al? U 
gaat naar www.goirle.nl/afval. Klik 
dan op de knop ophaaldagen afval en 
dan op Afvalwijzer bekijken. Voer uw 
postcode en huisnummer in en u ziet 
in één oogopslag wanneer op uw 
adres het afval wordt opgehaald. Ook 
vindt u hier de veranderingen van de 
ophaaldagen. En er is meer: via de 
AfvalWijzer kunt u ook instellen dat u 
steeds per e-mail een herinnering 
ontvangt van de eerstvolgende 
ophaaldatum.

AfvalWijzer App
Bekijkt u het rooster van de afvalinza-
meling liever op uw smartphone of 
tablet? Download dan de AfvalWijzer 
App in de App Store (voor iPhone en 
iPad), de Google Play Store (voor 

Android toestellen) of de Windows 
Phone Store. Ook biedt de app de 
mogelijkheid om een herinnering in 
te stellen. Die ontvangt u dan op uw 
telefoon of tablet. Net wat u het 
makkelijkst vindt.

ook onze nationale inzending voor 
de Europese Tree of the Year 
verkiezing.

Aanmelden 
Wilt u een boom nomineren? Geef 
deze dan met foto en het bijzonde-
re verhaal op via de website www.
deboomvanhetjaar.nl. Aanmelden 
kan tot 15 mei.

Wil je meer weten over hoe je verdachte zaken herkent, 
of zoek je meer informatie? Ga dan naar www.brabant.nl/drugs

meldmisdaadanoniem.nl

MELD 
VERDACHTE 
ZAKEN! SAMEN TEGEN

DRUGSCRIMINALITEIT

OGEN 
EN OREN

VAN BRABANT,0900
8844

POLITIE

Kijk voor meer info op www.goirle.nl



PARTICIPATIERAAD: SIGNALEREN EN 
ADVISEREN OVER SOCIAAL BELEID

GEMEENTERAAD

De Participatieraad behartigt de 
belangen van inwoners die te 
maken hebben met de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), 
de Jeugdwet en/of de Participatie-
wet. De Participatieraad adviseert 
het College van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad 
gevraagd- of ongevraagd over zaken 

die de gemeente voor inwoners 
moeten regelen op het gebied van 
werk en inkomen, jeugdhulp, zorg 
en welzijn. Het gaat hier om 
groepen -vaak kwetsbare- inwoners 
van jong tot oud, die tijdelijke of 
langdurige hulp of ondersteuning 
nodig hebben en/of behoefte 
hebben aan een plan om hun 
situatie te verbeteren. De Participa-
tieraad probeert dan te beoordelen 
of de gemeente voor deze inwoners 
voldoende oog en oor heeft. Denkt 
de gemeente bij het maken van 
verordeningen en beleidsregels 

voldoende vanuit hun leef-  en 
belevingswereld? 

Uitdaging
Ook toetst de Participatieraad de 
uitwerking- en uitvoering van deze 
regels in de praktijk. Als zij meent dat 
deze voor verbetering vatbaar zijn 
kan zij ook ongevraagd advies geven. 
Door haar onafhankelijke en par-
tij-overstijgende rol en brugfunctie 
tussen beleidsambtenaren, de 
gemeente (B&W) en inwoners, is zij 
het belangrijkste inspraakorgaan voor 
het sociale beleid in onze gemeente.  
De Participatieraad ziet het als haar 
uitdaging om de lokale samenleving 
een stem te geven.

VACATURE

De Commissie 
Kunst en Cultuur 
zoekt nieuwe leden.

Op www.goirle.nl/vacatures 
staat de volledige vacature-
tekst. Als je meer wilt weten 
over de inhoud van de 
functie kun je contact 
opnemen met Maggie de 
Jong, afdeling Ontwikkeling, 
telefoonnummer 
013- 5310 614.

Meer informatie op 
www.goirle.nl/vacatures

Inwoners betrekken
Ook tijdens de beeldvormende en 
oordeelsvormende gemeenteraads-
vergaderingen over inclusie werd 
onlangs aandacht gevraagd voor het 
meedenken en meedoen van 
inwoners in het sociaal domein. De 
Participatieraad presenteerde 
hierover een advies aan de gemeen-
teraad, met als kern: gemeente, stel 
je open voor het participeren van 
inwoners. Blijf door de bril van de 
inwoner kijken. Betrek hen bij beleid 
en voer met hen een heldere dialoog. 
Maak je er vooral sterk voor dat de 
medewerker aan ‘t Loket op voet van 
gelijkheid samenwerkt met de 
inwoner zelf, waarbij zijn persoon, 

VERKIEZINGEN

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

1. Gemeentehuis, 
 Oranjeplein1, Goirle
2. Woonzorgcentrum "Elisabeth" 
 Bergstraat 6, Goirle
3. Zorgcentrum "Guldenakker", 

Wittendijk 2, Goirle
4. Basisschool "Den Bongerd", 
 Frankische Driehoek 2a, Goirle
5. Café "Bij Ons", Frankische 

Driehoek 4a Goirle
6. Basisschool "De Kleine Akkers" 

Burgemeester Philipsenstraat 2, 
Goirle

7. Basisschool "De Regenboog" 
 Grobbendonckpark 43, Goirle

8. Basisschool "De Bron" 
 Waterput 54, Goirle
9. Cultureel Centrum  

Jan van Besouw, 
 Thomas van Diessenstraat 1, 

Goirle
11. Sporthal "De Wissel" 
 De Schietberg 8, Goirle
12. Basisschool "Het Schrijverke" 
 Guido Gezellelaan 137, Goirle
13. Ontmoetingscentrum  

"de Leybron", 
 Dorpsplein 20, Riel
14. Basisschool "De Vonder", 

Goirleseweg 3, Riel

Op donderdag 23 mei zijn er verkie-
zingen voor het Europees Parlement. 
Op verschillende manieren schenken 
we de komende periode aandacht 
aan de verkiezingen, ook op social 
media. Afgelopen week ontving u de 
stempas(sen). Kom stemmen, want 
elke stem telt!

Volmacht
Als u niet zelf uw stem kunt uitbren-
gen, dan kunt u iemand anders 
volmacht verlenen. Deze persoon 
mag dan namens u uw stem uitbren-
gen. Op de achterzijde van uw 
stempas kunt u de naam invullen van 
de persoon (gemachtigde) die voor u 
gaat stemmen. Dat kan iedereen zijn 
die in Goirle of Riel woont en ook een 
stempas heeft ontvangen. De kiezer 
die u machtigt, moet zelf ook voor 
het Europees Parlement gaan 

stemmen. Let op: de gemachtigde 
mag maximaal twee machtigingen 
hebben en hij moet de volmachtstem 
gelijktijdig met de eigen stem 
uitbrengen. De gemachtigde moet 
een kopie van een geldig identiteits-
bewijs van u laten zien.

Stemmen in een  
andere gemeente
Als u in een andere gemeente wilt 
stemmen, dan heeft u een kiezerspas 
nodig. De kiezerspas vraagt u aan bij 
het gemeentehuis tot uiterlijk 22 mei 
12.00 uur. Neem uw stempas en een 
geldig legitimatiebewijs mee. U kunt 
ook een formulier downloaden op 
www.goirle.nl en uw verzoek 
schriftelijk indienen. De schriftelijke 
aanvraag ontvangen wij graag 
uiterlijk 20 mei 2019. Uw stempas 
moet u inleveren.

Informatie 
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Marieke Spijkers of 
Marijke Versteeg. Zij zijn bereikbaar 
via marieke.spijkers@goirle.nl/

marijke.versteeg@goirle.nl of 
013-5310521/013-5310520 
Informatie over de verkiezingen kunt 
u ook vinden op de website van de 
gemeente: www.goirle.nl. 

Waar kunt u stemmen 23 mei 2019?

belevingswereld en leefomgeving 
leidend zijn en er aandacht is voor 
ervaringen. Help te bereiken dat deze 
betrokken inwoner niet alleen zelf 
meedenkt en meedoet, maar ook 
meebeslist. Door zelf meer grip te 
hebben zal hij meer verantwoorde-
lijkheid ervaren. Zo wordt de inwoner 
niet alleen ‘eigenaar’ van de kwestie, 
maar ook van de oplossing. 

Meer informatie
College en gemeenteraad beslissen 
uiteindelijk wat er met de adviezen 
van de Participatieraad gebeurt. 

Lees meer op: 
www.participatieraadgoirle.nl. 


