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UITNODIGING ONTHULLING 
BEELD VAN 'D'N BALLEFRUTTER'

RECREATIE

BELS LIJNTJE KLAARGESTOOMD VOOR TOEKOMST!

AFVAL

Op Hemelvaartsdag haalt BAT geen afval op. Zet daarom uw container op 
zaterdag 1 juni aan de straat in plaats van op donderdag 30 mei .

Het Bels Lijntje: ooit een spoorlijn, 
vandaag de dag een populair fietstra-
ject tussen Tilburg en Turnhout. Dit 
'Lijntje' wordt de komende tijd 
klaargestoomd voor de toekomst. 
Verschillende gemeenten langs het 
fietstraject (Turnhout, Ravels, 
Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, 
Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg) en 
Toerisme Provincie Antwerpen, 
regioteam Kempen, Regionaal 
Landschap Grote en Kleine Nete 
werkten samen om de identiteit en 
visie voor dit traject te bepalen. Zij 
kregen daarbij hulp van lokale 
partners, zoals inwoners, heemkun-
dige kringen, natuurorganisaties. Nu 
is de tijd gekomen om de plannen 
daadwerkelijk uit te voeren, samen 
met alle partners. 

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 toegezon-
den aan de aanvrager.

Brakel 10 te Riel: realiseren bed & 
breakfast in bestaande schuur 
(ingekomen 7-5-2019) 
Hoogeindseweg 17 te Goirle: kappen 
boom (ingekomen 15-5-2019) 
Tilburgseweg 32 te Goirle: gedeelte-
lijk slopen muur (ingekomen 
5-5-2019) 

Verleende omgevingsvergunning
Nieuwkerksedijk 27 te Goirle: 
bouwen bedrijfspand (verzonden 
13-5-2019)
Nieuwkerksedijk 27 te Goirle: 
plaatsen overkapping (verzonden 
13-5-2019)
Spoorbaan 4 te Goirle: kappen 
kersenboom (verzonden 10-5-2019) 
Struikheide 1 te Riel: plaatsen vier 
tijdelijke woonunits met instandhou-
dingstermijn van maximaal 2 jaar 
(verzonden 13-5-2019)

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN
Ontheffing art. 35 Drank en horeca-
wet
Tijdens een evenement op zondag 
26-5-2019 (verzonden 15-5-2019)
Tijdens een evenement op donder-
dag 6-7-2019 (verzonden 15-5-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN
Ongewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan “Eerste Schoor 7”
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt op grond van artikel 3.8 en 
6.14 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad op 7 
mei 2019 het bestemmingsplan 
“Eerste Schoor 7”(NL.IMRO.0785.BP 
2017006Eerstesch-vg01) ongewijzigd 
heeft vastgesteld. Bij besluit van 
gelijke datum heeft de gemeenteraad 
voorts besloten geen exploitatieplan 
vast te stellen.
 
Doel en ligging van het plan
Het plan voorziet in de omschakeling 
van een woonbestemming naar een 
bedrijfsbestemming ten behoeve van 
een hoveniersbedrijf. Het perceel is 
kadastraal bekend als: gemeente 
Goirle, sectie C, nummer 864. Voor 

de exacte omvang en ligging van het 
plangebied wordt verwezen naar de 
verbeelding (plankaart).

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, alsmede het 
bestemmingsplan zelf en het besluit 
om geen exploitatieplan vast te 
stellen en de daarop betrekking 
hebbende stukken, liggen met ingang 
van 23 mei 2019 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in 
de hal van het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of 
na afspraak, worden ingezien. 
Het plan is ook raadpleegbaar via 
https://www.goirle.nl en op www.
ruimtelijkeplannen.nlhttp://www.
ruimtelijkeplannen.nl/

Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening kan met ingang 
van 23 mei 2019 gedurende zes 
weken (tot en met 3 juli 2019) tegen 
het besluit omtrent vaststelling van 
het bestemmingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 

Den Haag door:
1. belanghebbenden die bezwaar 

hebben tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in 
het vastgestelde bestemmingsplan 
in vergelijking met het ont-
werp-bestemmingsplan;

2. belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht bij de gemeenteraad 
over het ontwerp-bestemmings-
plan;

3. belanghebbenden die weliswaar 
geen (ontvankelijke) zienswijze 
naar voren hebben gebracht bij de 
gemeenteraad over het ont-
werp-bestemmingsplan, maar 
kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat waren zich tijdig 
met een zienswijze tot de gemeen-
teraad te wenden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn 
van naam en adres van de indiener, 
datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is 
ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Gelijktijdig met het 
instellen van beroep kan een verzoek 
om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Indien gedurende de 
bovenstaande beroepstermijn bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan, wordt de 
werking van het besluit opgeschort 
totdat op het verzoek is beslist. Het 
besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, en het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen 
treden in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Voor 
de behandeling van een beroep-
schrift is griffierecht verschuldigd.

Een belanghebbende kan met ingang 
van 23 mei 2019 gedurende zes 
weken, beroep instellen tegen het 
besluit geen exploitatieplan vast te 
stellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State

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. 

Goirle, een dorp met ballen! Het dorp van 'D'n Ballefrutter', niet alleen 
tijdens Carnaval. D'n Ballefrutter is onlosmakelijk verbonden met de 
geschiedenis van ons dorp. Het staat symbool voor de ondernemers- 
en innovatiekracht van het Goirle van vandaag.

De afgelopen periode is door kunstenares Jeanne van de Midde hard 
gewerkt aan het maken van het beeld van 'D'n Ballefrutter'. Nu is het 
tijd voor de feestelijke onthulling. U bent hierbij van harte welkom. 

Het beeld is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen 
het gemeentebestuur, de Stichting Karnaval Ballefruttersgat (SKB) en 
de commissie kunst en cultuur. Nu krijgt het een prominente plek in 
het centrum van Goirle bij de hoofdingang van het Cultureel Centrum 
Jan van Besouw. Het is een realistische uitvoering van 'D'n Ballefrutter'. 

Zondag 26 mei
13.00 uur Welkom in de foyer van het Cultureel Centrum Jan van 

Besouw met toespraken van o.a. burgemeester Mark van 
Stappershoef, toelichting over de geschiedenis van het 
ballefruttersambacht door Jan van Eijck (voorzitter 
Heemkundige Kring) en uitleg over de kaatseballensport 
door Theo Kuipers van het Kaatsmuseum in Franeker.

14.00 uur Onthulling van 'D'n Ballefrutter', buiten voor het CC Jan 
van Besouw.

Expositie en film
Na de onthulling kunt u in de foyer van het CC Jan van Besouw een 
expositie van 'D'n Ballefrutter' bekijken. In de theaterzaal draait na de 
onthulling tot 19.00 uur doorlopend een film van 20 minuten waarin te 
zien is hoe het beeld gemaakt is. Toegang is gratis.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op zondag 26 mei. 
Graag tot dan!

Wethouder cultuur Johan Swaans: 
"Een mooie ontwikkeling is hier 
gaande. Het Bels Lijntje wordt 
omgetoverd van een fietspad in een 
ware belevenis. Een belevenis waarin 
het verleden gekoesterd wordt. Ik 
ben erg trots op wat we met elkaar 
tot nu toe bereikt hebben. En het 
mooiste moet nog komen, de 
uitvoering. Eenheid in het Bels Lijntje 
met aandacht voor de omgeving."

Toerisme Provincie Antwerpen, 
regioteam Kempen, blijft in 2019 in 
de samenwerking de rol van project-
coördinatie op zich nemen. De 
opgezette grensoverschrijdende 
samenwerking loopt dus als een 
trein.

WERKZAAMHEDEN

VERLICHTING TILBURGSEWEG
De openbare verlichting langs de 
Tilburgseweg heeft het afgelopen 
halfjaar regelmatig met storingen te 
maken gehad. Na verschillende 
reparaties is Enexis tot de conclusie 
gekomen dat het beter is om de 
oude kabel van de openbare 
verlichting te vervangen. Op verzoek 
van gemeente Goirle gebeurt dit zo 
spoedig mogelijk. De werkzaamhe-
den zijn op dinsdag 21 mei gestart en 
zullen ongeveer twee weken in 
beslag nemen.

Waar?
De nieuwe kabel wordt gelegd in het 
trottoir aan westzijde van de 

Tilburgseweg (zijde: Villa Blanca), 
vanaf het viaduct tot aan de Dr. 
Keijzerlaan. Ter hoogte van de Dr. 
Keijzerlaan wordt een oversteek 
gemaakt om de kabel aan te sluiten 
op het elektriciteitshuisje in die 
straat.

Hinder beperken
De aannemer probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk te beperken. Wij verzoeken 
fietsers bij het viaduct over te steken 
en hun route aan de oostzijde van de 
Tilburgseweg te vervolgen. Bewo-
ners kunnen hun woning tijdens de 
werkzaamheden gewoon bereiken.

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

Oranjeplein 1
Goirle

Postbus 17
5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle



In Brabant zijn er elk jaar meer dan 
5.000 afvaldumpingen in bossen, water 
en parken. Van koelkasten, asbest en 
bankstellen tot puin en bouwmaterialen. 
Terwijl iedereen snapt dat je dat gewoon 
niet doet. Dus: breng oude spullen naar de 
Milieustraat, verkoop ze of geef ze weg. 
Maar dump ze niet in onze natuur.
#DUMPENDOEJENIET

Meer weten? Ga dan naar 
www.brabant.nl/huisvuil

Gôolse democratie
De Gôolse democratie is de manier 
waarop de raad meer ruimte wil 
maken voor inwoners en belang-
hebbenden op weg naar besluiten 
over allerlei onderwerpen die op de 
agenda van de raad staan. De 
gemeenteraad vergadert volgens een 
vast patroon. Iedere twee weken zijn 
er op dinsdagen beeldvormende, 
oordeelvormende en besluit-
vormende vergaderingen. 

Beeldvormend
De aanwezige raads- en 
commissieleden verzamelen in de 
beeldvormende vergadering alleen 
informatie door te luisteren en 
informatieve vragen over het 
onderwerp te stellen. Er kunnen 
allerlei gasten worden uitgenodigd 
om meer over een onderwerp te 
vertellen. Van de raadsfracties 
worden nog geen politieke stand-
punten gevraagd. U kunt meepraten 
over allerlei onderwerpen.

Debat en oordeel
In de oordeelvormende vergadering 
wisselen de politieke partijen in een 

debat standpunten uit om tot een 
mening of oordeel te komen. 
Er wordt ook bepaald of een besluit 
rijp is voor besluitvorming in de 
gemeenteraad. U kunt inspreken over 
onderwerpen op de agenda.

Besluiten nemen
In deze raadsvergadering neemt de 
gemeenteraad besluiten. De 
onderwerpen waarover de raad het 
bij voorbaat al eens is, worden als 
hamerstuk afgedaan. Over onder-
werpen waar een of meerdere fracties 
nog opmerkingen bij hebben, wordt 
discussie gevoerd. U kunt niet meer 
inspreken.

Doet u mee?
Wanneer u wilt meepraten of gebruik 
wilt maken van het spreekrecht 
(maximaal 5 minuten) kunt u zich 
melden via gemeenteraad@goirle.nl 
of bel met de griffie: 013- 53 10 645, 
uiterlijk om 12.00 uur op de dag van 
de vergadering. 

De eerstvolgende vergadering is op 
3 juni en staat in het teken van de 
Voorjaarsnota.

GEMEENTERAAD

RAADSABC
In het RaadsABC leest u meer over zaken die met de gemeenteraad te maken 
hebben. Iedere keer staat er een bepaald onderwerp centraal. De raad vindt 
het belangrijk u te informeren en u te betrekken bij wat er speelt in de 
politiek, want uw mening telt!

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl


