
GEMEENTENIEUWS
19 juni 2019

PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

  
Gemeentehuis

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

Oranjeplein 1
Goirle

Postbus 17
5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

JAARLIJKSE TRADITIE IN AANTOCHT

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

Kijk voor meer info 

op www.goirle.nl

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.

Guido Gezellelaan ong., Goirle: 
dunnen laanbeplanting (103 bomen) 
(ingekomen 5-6-2019)       

Koningshof 29, Riel: bouwen woning 
en aanleggen uitweg (ingekomen 
11-6-2019)
Nieuwkerk 5, Goirle: bouwen twee 
paardenstallen, voorraadkamer en 
poetsplaats (ingekomen 3-6-2019)
Oude Tilburgsebaan 29, Riel: 
plaatsen twee dakkapellen (ingeko-
men 8-6-2019)
Tilburgseweg 21, Riel: aanbrengen 
extra voordeur (ingekomen 4-6-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Beukengaard 54, Goirle: plaatsen 
dakkapel (verzonden 4-6-2019)

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Ontheffing tijdelijk terras
Exploiteren van een uitgebreid terras 
bij de horeca-inrichting gevestigd aan 
het Oranjeplein 32, Goirle op 
zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019 
(Goirlese Kermis) (verzonden 
13-6-2019)

Evenementenvergunning
Boschkensdag op vrijdag 13-9-2019 
op het terrein bij Waterput 56, Goirle 
(verzonden 13-6-2019)
Pleinconcert door Koninklijke 
Harmonie Oefening & Uitspanning op 
donderdag 4-7-2019 
(verzonden 14 juli 2019)

VERKEERSBESLUITEN
Reserveren van twee parkeerplaat-
sen bij Lindengaard 40 t.b.v. opladen 

van elektrische auto’s, en het 
intrekken van twee parkeerplaatsen 
bij Bankven 50 t.b.v. opladen van 
elektrische voertuigen .

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

Het Oranjeplein en het Kloosterplein 
staan van zaterdag 29 juni tot en met 
woensdag 2 juli weer vol met 
kermisattracties.

Wethouder Johan Swaans heet vanaf 
13.00 uur de eerste bezoekers van 
harte welkom met een heerlijke 
oliebol. “De kermis biedt ouderwets 
volksvermaak. Dat moeten wij in ere 
houden. Ik zie de kermis ook als een 
ontmoetingsplek voor onze inwoners. 
Mensen die elkaar al lang niet hebben 
gezien, lopen elkaar tegen het lijf, 
maken weer een praatje. De gemeen-
te vindt dit belangrijk . En ik ook. Ik 
geniet ieder jaar weer van de kermis, 
de mensen om mij heen en de 
ongedwongen gesprekken met hen. Ik 
kijk er altijd naar uit.”

Kortingsbonnen
Ook dit jaar zijn er weer kortingsbon-
nen waarmee u korting krijgt bij de 
attracties. In het Goirles Belang van 19 
en 26 juni vindt u deze bonnen en het 
programma. De bonnen kunt u 
inleveren bij de kraam of attractie die 
u wilt. Behalve op dinsdag, want dan 
gelden er al veel kortingen op 
verschillende plekken. Samen met het 
centrum van Goirle is er dit jaar een 
kermis-etalage-rebus georganiseerd. U 
vindt de letters en cijfers in de 
etalages van de winkels op De Hovel 
en de Tilburgseweg. Los de rebus op 
en maak kans op één van de prachtige 
prijzen U kunt uw oplossing bij 
Boekhandel Buitelaar in de deelname-

bus stoppen. Na de kermis wordt er 
contact opgenomen met de winnaars.

LOG
De Lokale Omroep Goirle (LOG) zendt 
dit jaar live uit vanaf de kermis. Wie 
weet wordt u ook geïnterviewd. 
Wethouder Swaans doet ieder avond 
verslag van de dag. Luister deze dagen 
naar de LOG via de verschillende 
kanalen, te vinden op www.lokaleom-
roepgoirle.nl, en blijf op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes!

Meer informatie
Heeft u tijdens de kermisdagen vragen 
over de kermisprijzen die te winnen 
zijn? Loop dan gerust binnen bij de 
studio van de LOG. Deze staat naast 
BLZ Boekhandel Buitelaar. Heeft u 
vragen over de kermis-etalage-rebus, 
dan kunt u die stellen aan de mede-
werkers van de boekhandel. Heeft u 
vragen over de attracties, spreek dan 
een van de kermisexploitanten aan. Zij 
weten bij wie u moet zijn.

KERMIS

Vanwege de samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk zal 
de gemeente Goirle op donderdag 20 juni overstappen naar een andere 
leverancier voor ICT en telefonie. We proberen hierbij de overlast voor inwo-
ners zoveel mogelijk te beperken. Daarom vindt het omzetten naar het nieuwe 
systeem voornamelijk in het weekend plaats: van donderdagmiddag 17:00u tot 
en met zondag 23 juni. 

Beperkte bereikbaarheid 
Desondanks heeft de overstap gevolgen 
voor onze bereikbaarheid. Het gemeen-
tehuis is op vrijdag 21 juni gesloten. Op 
maandag 24 juni is het gemeentehuis 
open vanaf 11:00u, maar wij zijn wel 
vanaf 8.30u telefonisch bereikbaar. 
‘t Loket is maandag 24 juni gesloten.   

Ook op internet kunt u gevolgen 
ondervinden van de verandering. 
Vanaf donderdagmiddag 20 juni zijn 
de formulieren waarbij u moet 
inloggen met DigiD op de website van 
de gemeente Goirle niet beschikbaar. 

Bellen 
We richten onze telefonie meteen 
anders in waardoor we onze dienst-
verlening voor u kunnen verbeteren. 
Vanaf maandag 24 juni neemt u voor 
alle vragen over Werk & Inkomen,  
Zorg & Jeugd of vragen voor ‘t Loket 
uitsluitend contact op via het volgen-
de telefoonnummer: 013-5310531. 
De receptionisten zorgen ervoor dat u 
met de juiste persoon of afdeling 
wordt doorverbonden. Het algemene 
nummer van de gemeente Goirle blijft 
hetzelfde: 013-5310610.

VANAF OKTOBER 2019 DUOCONTAINERS 
VOOR IEDEREEN
Deze week ontvangen alle inwoners van Goirle en Riel een brief in de bus met 
belangrijke informatie over de nieuwe afvalinzameling. In september 2019 
gaat de gemeente namelijk aan alle huishoudens duocontainers voor papier 
en PMD verstrekken en het restafval wordt nog maar één keer in de vier 
weken ingezameld. 

Een grote verandering waarmee de 
gemeente Goirle samen met u de 
hoeveelheid restafval nog meer terug 
wil dringen. Veel afval dat onbedoeld 
bij het restafval verdwijnt kan 
namelijk hergebruikt worden, denk 
aan bijvoorbeeld groente-, fruit en 
tuinafval (gft), Plastic en Metalen 
verpakkingen, Drankenkartons (PMD) 
en papier.

De resultaten van de pilots in juni 
2017 lieten zien dat de inzameling van 
restafval één keer in de vier weken, in 
combinatie met een duocontainer, 
leidde tot een aanzienlijke betere 
scheiding van afval.

Wat verandert er?
• Plastic verpakkingen, Metaal & blik 

verpakkingen en Drankenkartons 
(PMD) en Papier   
In de week van 2 september wordt 
uw huidige PMD-container opge-
haald. Hiervoor in de plaats 
ontvangt u een duo-container voor 
het inzamelen van PMD én papier. 
Deze container wordt één keer in 
de twee weken geleegd. 

• Restafval  
De grijze container voor restafval 
blijft in gebruik maar wordt vanaf 

 1 oktober 2019 nog maar één keer 
in de vier weken geleegd. 

Wat verandert er niet?
• Groente, fruit en tuinafval (gft) 
 De groene container voor groente-, 
 fruit- en tuinafval blijft in gebruik en 

wordt nog steeds één keer  in de 
twee weken geleegd.

Het omruilen van de containers
De nieuwe duocontainers worden in 
de week van 2 september 2019 
huis-aan-huis bezorgd, met uitzonde-
ring van de twee wijken die in 2017 
meededen aan de proeven. Ieder 
huishouden krijgt eind augustus een 
brief waarin staat wanneer de PMD/
papier duo-container wordt geleverd 
en wat er met de oude PMD-contai-
ner gedaan moet doen. U hoeft voor 
de containerwissel niet thuis te zijn.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het nieuwe 
inzamelen en wat de veranderingen 
voor u betekenen? Ga naar www.
goirle.nl en klik op ‘Afval’. Hier vindt u 
ook een overzicht met veelgestelde 
vragen over de duo-container en het 
nieuwe inzamelen. Staat uw vraag of 
antwoord er niet bij? Dan kunt u ook 
een e-mail sturen naar info@goirle.nl 
of telefonisch contact met ons 
opnemen via (013) 5310 610.

OVERSTAP ICT LEVERANCIER 

Zaterdagmiddag presenteerde het jubilerende (90 jaar) gilde Sint Mauritius aan 
de ‘wereldlijke macht’ zijn nieuwe Koning Berry Willemen en zijn Koningin Nel 
voor de periode 2019-2023. Burgemeester Mark van Stappershoef was hierbij 
aanwezig met zijn echtgenote en mocht onder andere het eerste schot lossen bij 
het Koningschieten. Een bijzonder traditioneel moment.

GEMEENTERAAD

SAMEN OP WEG 
NAAR EEN 
SLUITENDE 
BEGROTING
Op 3 juni heeft de gemeenteraad 
kennis genomen van de Voorjaarsnota 
en besloten dat er een helder pad 
moet komen dat leidt tot een 
sluitende begroting voor 2020. Eerder 
waren de raadsleden met elkaar in 
debat over het door het college 
geschetste financiële perspectief. 
Door extra onvoorziene lasten, 
bijvoorbeeld bij de uitvoering van de 
jeugdwet, ontstaan er flinke tekorten. 
Bezuinigingen zullen de komende 
jaren dan ook onvermijdelijk zijn. 

De gemeente heeft een aantal  
wettelijke taken, maar kan daarnaast 
verschillende keuzes maken in waar 
het geld naartoe gaat. Hoe kijken 
inwoners, bedrijven en instellingen uit 
Goirle hier tegenaan? De gemeente-
raad wil dit graag weten en nodigt u 
van harte uit uw mening te geven. 
Wilt u meedenken over een sluitende 
begroting? Stuur dan een e-mail met 
uw gegevens naar 
gemeenteraad@goirle.nl. 

NIEUWE KONING GILDE SINT MAURITIUS



AFVAL

Met de onthulling van het informatie-
bord én het laten passeren van een 
kudde schapen opende de Commissa-
ris van de Koning de nieuwe Fauna-
passage op woensdag 12 juni. 
Ook maakte hij de naam ‘Over Heide’ 
bekend. 

Tijdens de bouw is aan inwoners van 
de gemeente Goirle gevraagd een 
naam te bedenken voor de faunapas-
sage. 

Uit ruim 80 inzendingen koos een 
deskundige jury de winnende naam 
‘Over Heide’. De winnaars werden 
tijdens de feestelijke opening in het 
zonnetje gezet. 

TALENT BENUTTEN
Vrijdag 14 juni stonden Gemeente 
Goirle, Uitzendbureau Justlogic en 
Paulissen Grond- Water- en Wegen-
bouw stil bij hun goede samenwer-
king om bijstandsgerechtigden te 
begeleiden naar werk. Een samen-
werking die ook beoogt het potenti-
eel van statushouders beter te 
benutten.

Meedoen 
De gemeente Goirle begeleidt 
personen in de bijstand naar werk. On-
geveer een derde deel van het aantal 
personen in de bijstand is statushou-
der in de gemeente Goirle. “De 
gemeente Goirle staat voor een 
inclusieve samenleving en dat 
betekent dat wij oog hebben voor 
statushouders, zodat ook zij volop 
mee kunnen doen in de Goirlese 
samenleving”, aldus wethouder Marijo 
Immink.

Tarek is een voorbeeld van een 
statushouder die volop meedoet in de 
samenleving. Het is voor hem een 
uitdaging geweest een geschikte 
werkplek te vinden. Uitzendbureau 
Justlogic is hierbij een belangrijke 
samenwerkingspartner van de 
gemeente Goirle. Hij heeft via dit 
uitzendbureau zijn weg gevonden naar 

werk. Na eerst een werkervarings-
plaats bij Paulissen te hebben inge-
vuld, gaat hij sinds kort betaald aan de 
slag bij Paulissen. Dit is onze eerste 
ervaring met een statushouder en dat 
is zo goed bevallen dat we hebben 
besloten Tarek een betaalde baan aan 
te bieden, zeker een succesverhaal 
dus. 

Kansen creëren  
Uitzendbureau Justlogic heeft oog 
voor de potentie van de doelgroep en 
zij helpen de kandidaten onder andere 
om breder te kijken naar mogelijkhe-
den die ook buiten hun oorspronkelij-
ke vakgebied liggen. Het uitzendbu-
reau zelf zoekt ook naar andere 
mogelijkheden om kansen te creëren 
voor statushouders. 

Sleutelrol 
Zo besloot Justlogic Hani, een andere 
statushouder in Goirle, een opleiding 
te bieden tot intercedent. In die 
functie kan hij een belangrijke rol 
vervullen voor zowel het uitzendbu-
reau als voor de werkzoekenden met 
een migratieachtergrond. Op deze 
manier hoopt het bedrijf een brug te 
slaan tussen werkzoekenden met een 
migratieachtergrond en lokale 
bedrijven. Door deze werkwijze kan 
het potentieel van statushouders 
beter worden benut. Justlogic heeft al 

vele positieve ervaringen met status-
houders die op een goede wijze 
functies bij lokale bedrijven invullen. 
Van groot belang echter is dat voor 
alle partijen de verwachtingen 
duidelijk zijn. Het feit dat deze 
kandidaten tijdens de selectie gesprek-
ken ook in hun eigen taal met Hani 
kunnen communiceren, zorgt ervoor 
dat écht alles duidelijk is en er dus 
daadwerkelijk sprake is van een frisse 
start! Justlogic is heel blij met en trots 
op de komst van Hani. Het heeft nu al 
gezorgd voor veel meer begrip en 
kennis over de achtergronden van 
gemotiveerde kandidaten!

GEMEENTERAAD

ENERGIE EN KLIMAATSTRATEGIE
Op 11 juni zijn de raadsleden geïnfor-
meerd over de Regionale Energie en 
Klimaatstrategie (REKS) in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Behalve de 
Goirlese raads- en burgerleden, 
waren er ook collega’s uit Hilvaren-
beek en Oisterwijk aanwezig.
 
In december 2018 is landelijk een 
concept-klimaatakkoord gesloten met 
als doel  49 % minder CO2 uitstoot te 
produceren dan in 1990 het geval was. 
Het komende halfjaar moeten in onze 
regio Hart van Brabant concrete 

plannen worden gemaakt om hieraan 
een bijdrage te leveren. Samen met 
maatschappelijke partners, bedrijfsle-
ven en bewoners moet worden 
gekomen tot keuzes voor de opwek-
king van duurzame elektriciteit, de 
warmtetransitie in de gebouwde 
omgeving en de daarvoor benodigde 
opslag en energie-infrastructuur. 
Tijdens deze bijeenkomst hebben de 
raadsleden meer inzicht gekregen in 
wat het energievraagstuk van onze 
inwoners, onze gemeente en onze 
regio vraagt.  

ASBEST HOORT NIET IN DE NATUUR
Asbest hoort in de milieustraat, niet 
in de Brabantse natuur. Met deze 
boodschap is de provincie een 
campagne gestart om het dumpen 
van asbest te stoppen. Niet alleen 
omdat het de natuur ontsiert, maar 
ook omdat het gevaarlijk kan zijn en 
het heel duur is om de asbestdum-
pingen op te ruimen.

Tot in de jaren negentig werd asbest 
volop verwerkt in woningen. Zoals in 
(golfplaten) daken, vensterbanken, 
verwarmingsbuizen en kachelpijpen. 
Maar ook in kachels, vloerzeil, open 
haarden en warmhoudplaatjes van 
voor 1994 kan asbest zitten. Na die 
tijd werden alle toepassingen van 
asbest verboden. Als asbesthoudend 
materiaal is aangetast of beschadigd, 
komen de asbestvezels vrij. Het 
inademen van deze vezels kan slecht 
zijn voor de gezondheid.

Eerst naar de gemeente
Gaat u verbouwen en hebt u daarbij 
ook asbestafval, bijvoorbeeld een 

golfplaten dak? Kijk op www.goirle.nl/
afval wat u moet doen. U mag een 
grotere hoeveelheid asbesthoudend 
materiaal niet zelf verwijderen. 
Schakel daarvoor een gespecialiseerd 
bedrijf in. Wie asbest in de natuur 
dumpt, ontsiert de omgeving. Daar 
komt bij dat het opruimen van 
asbestafval ruim € 1.500,- per keer 
kost. Kosten die we als Brabanders 
uiteindelijk allemaal samen betalen.

Gratis BuitenBeter-app
Komt u tijdens een boswandeling 
asbest tegen? Meld dit dan. Dat kan 
bijvoorbeeld via de gratis BuitenBe-
ter-app. Download de app, maak een 
foto van het gedumpte afval en stuur 
die naar de gemeente. Via GPS wordt 
de locatie bepaald en kan de gemeen-
te tot actie overgaan. Ook kunt u 24 
uur per dag telefonisch terecht bij de 
provinciale milieuklachtencentrale 
(073-681 28 21). Hier worden klachten 
geregistreerd en doorgegeven aan de 
juiste instantie. Meer weten? Kijk op 
www.brabant.nl/asbest.

(vlnr Hani Alklsli, Bas Driessen, 
Kees-Jan Paulissen, Tarek Said, 
Kees Paulissen, Gaby Coolen) 

Van links naar rechts: Bas de Jong, Geert Bouwens, Timo Snels, Marion Neder-
bragt, Marlies de Vet, Rob van Dijk en de Commissaris van de Koning Wim van 
de Donk en burgemeester Mark van Stappershoef. 

FAUNAPASSAGE 
'OVER HEIDE'

Met deze opening is het project, dat drie jaar voorbereiding en een half jaar 
bouwtijd in beslag nam, afgerond. Inmiddels prijkt de naam ook op de passage zelf. 

FEESTELIJKE OPENING

Kijk voor meer info 

op www.goirle.nl


