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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.
Druisdijk 12, Riel: bouwen werktui-
genloods (ingekomen 12-6-2019)      
Heisteeg 24, Riel: plaatsen dakkapel 
voorzijde (ingekomen 14-6-2019)      
Hoogeindseweg 27, Goirle : kappen 
berk en den (ingekomen 15-6-2019)      
Kloosterstraat 59, Goirle: verbouwen 
en uitbreiden woning 
(ingekomen 17-6-2019)     
 

Oude Beekse Pad ong., kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie A 
5071: kappen boom 
(ingekomen 17-6-2019)      
Wethouder Tra Plein 11c, Goirle: 
kappen conifeer 
(ingekomen 12-6-2019)      

Verleende omgevingsvergunning

Bergstraat 28, Goirle: plaatsen 
vleermuistoren 
(verzonden 11-6-2019)                                        
Boschkens West, kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie E 5611: 
bouwen oeverzwaluwwand 
(verzonden 11-6-2019)                                                  
Brakel 10a, Riel: realiseren Bed & 
Breakfast in bestaande schuur 
(verzonden 17-6-2019)                        

Dorenweg 4, Goirle: plaatsen 
aanbouw (verzonden 11-6-2019)                                                         
Frankische Driehoek 1 en 2a, Goirle: 
bouwen vier tijdelijke lokalen bij 
basisschool Open Hof en Den 
Bongerd (verzonden 18-6-2019)       
Heisteeg 5, Riel: bouwen woning en 
aanleggen uitweg 
(verzonden 17-6-2019)                           
Thomas van Diessenstraat 2, Goirle: 
aanleggen tijdelijke inrit 
(verzonden 12-6-2019)               
Tilburgseweg 104 en 104a, Goirle: 
verbouwen woning naar twee 
appartementen 
(verzonden 17-6-2019)                                 
Tilburgseweg 21 en 21a, Riel: 
splitsen woning 
(verzonden 17-6-2019)                                                           

Wethouder van Besouwstraat 32, 
Goirle: plaatsen nokverhoging 
(verzonden 11-6-2019)          
Wim Rötherlaan 41, Goirle: bouwen 
loods en aanleggen uitweg 
(verzonden 11-6-2019)                             
Zandeind 15a, Riel: herbouwen 
woning (verzonden 17-6-2019)                                                        
Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 
Kerkstraat 31, Riel, verbouwen en 
wijzigen gebruik voormalige leerlooi-
erij naar woning 
(verzonden 10-6-2019)

Belanghebbenden kunnen tot 22 juli 
een beroep instellen bij de rechtbank. 
Een beroepschrift moet in tweevoud 
worden gezonden aan de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, Breda, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Geweigerde omgevingsvergunning

Nobelstraat 2-02, Goirle: wijzigen 
gebruik bedrijfspand 
(verzonden 13-6-2019)
Geaccepteerde melding
Brakel 10a, Riel: brandveilig gebruik 
Bed & Breakfast 
(verzonden 13-6-2019)

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. 

BEREIKBAARHEID

NIEUW TELEFOONNUMMER SOCIALE ZAKEN
Sinds maandag 24 juni heeft onze 
afdeling Sociale Zaken een nieuw 
telefoonnummer.  Hiermee kunnen 
we onze dienstverlening voor u 
verbeteren. Voor alle vragen over 
Werk & Inkomen, Zorg & Jeugd of 
vragen voor ‘t Loket kunt u voortaan 

uitsluitend contact opnemen via het 
volgende telefoonnummer: (013) 
5310 531. De receptionisten zorgen 
ervoor dat u met de juiste persoon of 
afdeling wordt doorverbonden. Het 
algemene nummer van de gemeente 
Goirle blijft hetzelfde: (013) 5310 610.

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN

In verband met de kermis is het 
gemeentehuis op dinsdag 2 juli 

vanaf 17.00 uur gesloten. 

Onze excuses voor 
het eventuele ongemak.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING
Dinsdag 2 juli 2019, raadzaal gemeen-
tehuis

Jeugdgemeenteraad, 19.00 uur

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Presentatie jeugdgemeenteraad
4. Vragen aan de jeugdgemeenteraad
5. Sluiting

Beeldvormend, 19.30 uur  
 
Op de agenda staat het rapport Naar 
begrip van en grip op de uitvoering 
van de WMO van de rekenkamercom-
missie Dongen-Goirle-Loon op Zand.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Presentatie en bespreking rapport 
4. rekenkamercommissie
5. Afsluiting

Besluitvormend, 20.45 uur

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst raadsver 

 
gadering 18 juni 2019

4. Lijst ingekomen stukken vergade-
ring 2 juli 2019

5. Raadsvoorstel Woonvisie 2019
6. Raadsvoorstel Bestuursrapportage 

I 2019
7. Raadsvoorstel kaders begroting 

2020
8. Raadsvoorstel Jaarstukken 2018
9. Raadsvoorstel begroting, jaarreke-

ning en Strategische Meerjarena-
genda Hart van Brabant

10. Raadsvoorstel begroting 2020 en 
jaarrekening 2018 Regionale 
Ambulance Voorziening Brabant 
Midden-West-Noord

11. Raadsvoorstel benoeming lid en 
plaatsvervangend lid audit-comité

12. Inlichtingen vanuit het college
13. Vragen aan het college
14. Sluiting

De gemeenteraad van Goirle wil 
burgers en organisaties graag betrek-
ken bij beslissingen. Eén van de manie-
ren om uw mening te geven is gebruik 
te maken van het spreekrecht in de 
oordeelsvormende vergaderingen. 
Hiervoor kunt u zich tot 12.00 uur op 
de dag van de oordeelsvormende 
vergadering aanmelden bij de griffie 
via (013) 5310 626 of door te mailen 
naar gemeenteraad@goirle.nl. 

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

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD GOIRLE VERBETERT EIGEN 
WERKWIJZEN
De gemeenteraad van Goirle heeft op 
18 juni unaniem besloten haar eigen 
werkwijze te vernieuwen. De raad wil 
zo efficiënter kunnen werken, de 
samenleving meer bij besluiten 
betrekken en zelf meer tijd kunnen 
besteden buiten het gemeentehuis in 
plaats van in het gemeentehuis.

Inwoners intensiever betrekken
Al langere tijd is de Goirlese politiek 
bezig met het project Gôolse democra-
tie. Daarbinnen worden allerlei 
initiatieven genomen om de lokale 
politiek dichter bij de inwoners te 
brengen. Sinds de gemeenteraadsver-
kiezingen begin 2018 heeft de raad 
o.a. zijn werkwijze aangepast. Er kwam 
zo meer ruimte om in gesprek te gaan 
met inwoners en andere belangheb-
benden. De raad kwam tot nu toe elke 
twee weken bij elkaar. Eind 2018 heeft 
de gemeenteraad deze nieuwe 
werkwijze geëvalueerd en nu heeft de 
raad besloten de werkwijze verder te 
verbeteren. De gemeenteraad wil nog 
beter weten wat er speelt in de 
samenleving en inwoners nog intensie-
ver betrekken bij besluiten. Door de 
vergaderwijze aan te passen, verwach-
ten de raadsleden minder druk te zijn 
met vergaderen en hiervoor meer tijd 
te krijgen. De raad nodigt dus iedereen 
die dat wil uit, om mee te doen met de 
gemeenteraad! Zo kunnen alle 
meningen, belangen en informatie bij 

de gemeente in beeld zijn voordat de 
politiek haar standpunt over een 
onderwerp bepaalt. 

Nieuwe groepen
Ook intern voert de gemeenteraad 
een aantal wijzigingen door. De 
regiegroep uit de gemeenteraad die 
verantwoordelijk is voor organisatori-
sche zaken, zoals de opstelling van 
vergaderagenda’s, wordt kleiner. Dit 
om de efficiëntie te vergroten. 
Verder wordt er een werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing ingesteld, die 
zich gaat bezighouden met de verdere 
verbetering van de ‘Gôolse democra-
tie’, waaronder de eigen werkwijze 
van de gemeenteraad, bijvoorbeeld 
door experimenten. Dit wordt een 
brede groep waarin naast alle 
gemeenteraadsfracties, ook de griffier, 
het college en de gemeentesecretaris 
vertegenwoordigd zijn. De burge-
meester is hiervan de voorzitter. 
 
In een reactie op het voorstel gaf 
raadslid Liselotte Franssen, plaatsver-
vangend voorzitter van de raad aan 
dat het ‘lastig is tot een 100% gedra-
gen voorstel te komen, maar dat dit 
een heel afgewogen voorstel is, waar 
alle fracties inspraak op hebben 
gehad’. De gemeenteraad heeft 
unaniem met het voorstel voor 
doorontwikkeling ingestemd. Deze 
aanpassingen gaan na de zomer in.

KERMIS
JAARLIJKSE TRADITIE IN AANTOCHT

Het is bijna zover! Van zaterdag 29 
juni tot en met woensdag 3 juli staan 
het Oranjeplein en het Kloosterplein 
weer vol met kermisattracties. Er is 
voor elk wat wils, van jong tot oud!

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 
gemeente 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 georgani-

seerd. 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 
deelnamebus 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 verschillen-
de kanalen, te vinden op www.
lokaleomroepgoirle.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-etala-
ge-rebus, dan kunt u die stellen aan 
de medewerkers van de boekhandel. 
Heeft u vragen over de attracties, 
spreek dan een van de kermisexploi-
tanten aan. Zij weten bij wie u moet 
zijn.


