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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.

Martin Luther Kinglaan 108, Goirle: 
kappen van een populier 
(ingekomen 8-7-2019)  
Zandeind 39, Riel: kappen van een 
eikenboom (ingekomen 7-7-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Oranjeplein 56, Goirle: verbouwen 
en uitbreiden van de woning 
(verzonden 9-7-2019)
Tilburgseweg 193-08, Goirle: kappen 
van twee sparren 
(verzonden 4-7-2019)           

Verlengen beslistermijn 
Parallelweg 6c, Goirle: aanvraag 

plaatsen erfafscheiding en reclame-
bord is verlengd tot 1-9-2019

Ontwerp-besluit omgevingsver-
gunning ter inzage
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend, dat naar aanleiding 
van onderstaande aanvraag om 
omgevingsvergunning een ont-
werp-besluit is genomen voor de 
navolgende locatie en project: 

Beeksedijk ongenummerd kadastraal 
sectie I nummer 248 (naast Beekse-
dijk 26) te Goirle, het bouwen van 
een woning en het aanleggen van 
een uitweg

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 18 
juli 2019 gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage in het gemeente-
huis, Oranjeplein 1 te Goirle. Binnen 
genoemde termijn kan hierover 
schriftelijk of mondeling een ziens-
wijze naar voren worden gebracht. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen 
worden kenbaar gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Goirle, Postbus 
17, 5050 AA Goirle. Van uw mondelin-
ge reactie wordt een verslag gemaakt. 
De aanvrager wordt zo nodig in de 
gelegenheid gesteld te reageren op 
de ingebrachte zienswijzen. 

Voor meer informatie en het maken 
van een afspraak voor het inzien van 
de ontwerpbeschikking kunt u 
terecht bij de afdeling Veiligheid, 
Vergunningverlening en Handhaving, 
tel. 013-5310 610.

VERKEERSBESLUITEN

Het instellen van een parkeerschijfzo-
ne (Blauwe Zone) in een deel van 
parkeergarage De Hovel met een 
maximale parkeerduur van drie uur 
op maandag tot en met zaterdag 
vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur;
Het aanwijzen van twee parkeer-

plaatsen nabij Muurhagedis als 
standplaats voor het opladen van 
elektrische auto’s;

Het instellen van een gehandicapten-
parkeerplaats nabij Herstallenstraat 2;

Een parkeervak nabij Pastoor 
Petershofje 7 aanwijzen als gehandi-
captenparkeerplaats op kenteken.

Besluit maatschappelijke onder-
steuning en jeugdhulp gemeente 
Goirle 2019, versie 2

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het ‘Besluit 
maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp gemeente Goirle 2019, 
versie 2’ vastgesteld. Het besluit 
bevat bedragen en uitvoeringsrichtlij-
nen voor maatwerkvoorzieningen op 
grond van de Wmo en individuele 
voorzieningen op grond van de 
Jeugdwet en vervangt het ‘Besluit 
maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp gemeente Goirle 2019’.
Het besluit is elektronisch bekendge-
maakt in het Gemeenteblad van 17 
juli 2019 en heeft terugwerkende 
kracht tot 1 april 2019. Bijlage 5 van 
het besluit heeft terugwerkende 
kracht tot 1 juni 2019. U kunt dit 
besluit vinden op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl of via 
www.goirle.nl.

Nadere informatie is te verkrijgen bij 
‘t Loket in de Thomas van Dies-
senstraat of bij de afdeling Maat-
schappelijke Dienstverlening, cluster 
Sociale Zaken in het gemeentehuis.

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. 

VACATURE
Juridisch beleidsmedewer-
ker Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 
(VTH)
36 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures 
staat de volledige vacature-
tekst. Als u meer wilt weten 
over de inhoud van de 
functie kunt u contact 
opnemen met Maud de 
Rooij, hoofd afdeling Veilig-
heid, Vergunningverlening 
& Handhaving, telefoon-
nummer (013) 5 310 680.

De gemeente Goirle wil een aantrek-
kelijk en bereikbaar centrum bieden 
aan inwoners, bezoekers en winkeliers. 
Daarom is het van belang dat er 
voldoende parkeergelegenheid blijft. 

Doorstroming 
Op momenten dat het erg druk is in 
het centrum, is met name in parkeer-
garage De Hovel de parkeerdruk erg 
hoog. Om de doorstroming van 
winkelend publiek te verbeteren, heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders besloten dat de helft van 
de parkeergarage wordt aangewezen 
als ‘blauwe zone’. Hiermee wil de 
gemeente Goirle bereiken dat 
parkeerplaatsen dicht bij de winkels 
beter beschikbaar zijn voor het 
winkelend publiek. De gemeente 
verwacht dat hierdoor de doorstroom 
in de parkeergarage verbetert. Voor de 
mensen die in het centrum werken en 
een hele dag een parkeerplaats nodig 
hebben, is er buiten De Hovel voldoen-
de openbare parkeergelegenheid. 

Parkeerduur 
Als u in een ‘blauwe zone’ parkeert 
legt u tussen 9.00 uur ’s ochtends en 
17.00 uur ’s middags een parkeerschijf 
zichtbaar achter uw voorruit. Om de 
werking van de ‘blauwe zone’ voor u 

duidelijker te maken, kiest de gemeen-
te Goirle ervoor om de maximale 
parkeerduur in alle blauwe zones gelijk 
te maken. Daarmee geldt voor alle 
‘blauwe zones’, dus ook buiten De 
Hovel, een maximale parkeerduur van 
drie uur.

Wanneer 
Naar verwachting kunt u vanaf 26 
augustus ook in De Hovel binnen de 
‘blauwe zone’ parkeren. “Met deze 
maatregel houden we het centrum van 
Goirle voor winkelend publiek 
aantrekkelijk en vergroten we de 
bereikbaarheid en leefbaarheid voor 
de inwoners van ons dorp”, aldus 
wethouder Piet Poos (mobiliteit).

WERKZAAMHEDEN

AFSLUITING KRUISING VAN 
HAESTRECHTSTRAAT / J.A. THIJMLAAN
Van maandag 22 juli tot en met vrijdag 
26 juli laat de gemeente onderhoud 
uitvoeren aan de goten op de kruising 
Van Haestrechtstraat / J.A. Thijmlaan. 
De kruising is tijdens deze week 
afgesloten en doorgaand verkeer 

wordt dan omgeleid via de Abcoven-
seweg, Rillaersebaan en Tilburgseweg. 
Bestemmingsverkeer kan de J.A. 
Thijmlaan bereiken via de Guido 
Gezellelaan. Onze excuses voor het 
eventuele ongemak.

POTPOURRI VIERT JUBILEUM
Het burgerinitiatief PotPourri bereikte 
onlangs een mooie mijlpaal. Wethou-
der Marijo Immink stond samen met 
vrijwilligers en bezoekers van PotPour-
ri tijdens een gezellige barbecue stil bij 
het vijfjarig jubileum van dit burgerini-
tiatief. Eetproject PotPourri zet zich 
sinds 2014 in om eenzame ouderen in 
Goirle uit hun isolement te halen. Dit 
door hen samen te laten eten en 
elkaar ook naast de samen-eet-mo-
menten regelmatig op te zoeken. In 5 
jaar tijd is PotPourri uitgegroeid tot 
een eetproject waar zo’n zestig 
Goirlenaren per week aan deelnemen. 
De activiteit vindt op maandag- en 
woensdagochtend vanaf 11.00 uur 
plaats in Wijkcentrum De Deel. Wilt u 
een keer aanschuiven? Neem dan 

contact op met Tonny Heyns via 
telefoonnummer 06-28060207.

DUURZAAMHEID
VERDERE PROFESSIONALISERING VAN 
‘DUURZAAM RIEL GOIRLE’ MOGELIJK DOOR 
SUBSIDIE

Vandaag komt de energietransitie in 
Goirle weer een stapje verder. 
Stichting Duurzaam Riel Goirle heeft 
voor twee jaar subsidie gekregen van 
‘Brabant geeft Energie’ (Provincie 
Brabant). De subsidie is verstrekt op 
basis van cofinanciering en verdubbelt 
zo de subsidie van de gemeente Goirle 
en de inbreng van de stichting zelf.

De subsidie is bedoeld voor verdere 
professionalisering van ‘Duurzaam Riel 
Goirle’ en de ontwikkeling van een 
aantal sociaal innovatieve projecten. 
De stichting kan nu meer tijd en 
energie steken in het realiseren van de 
doelen die zijn beschreven in het 
samenwerkingsconvenant wat de 
gemeente Goirle en ‘Duurzaam Riel 
Goirle’ begin 2019 ondertekenden.  

Zo gaat de Stichting zich de komende 
twee jaar richten op projecten als zon 
op eigen dak, zon op andermans dak, 
energiebesparing eigen huis en 
energietransitie voor sociale huurders. 

Maar ook grootschalige projecten voor 
duurzame energie opwek met een 
hoge mate van participatie en lokaal 
eigendom. 

Voor en door Goirle 
Door de toegekende subsidie en de 
bijdrage van de gemeente kunnen de 
plannen versneld worden opgepakt. 
Met als belangrijkste doel: de energie-
transitie voor iedereen bereikbaar 
maken en de rendementen die worden 
behaald lokaal te laten landen.

Ook Wethouder Schellekens is erg 
tevreden met de extra armslag voor 
een van de belangrijkste lokale 
partners in de transitie: “De energie-
projecten vallen of staan met lokale 
betrokkenheid en verwevenheid. 
Duurzaam Riel Goirle is met haar 
kennis, enthousiasme en lokale 
ledenbestand een geweldige aanvulling 
op ons als gemeente. Samen kunnen 
we de energietransitie voor en door 
Goirle laten slagen.”

Wethouder Bert Schellekens, Edwin Weijtmans, Joris van Boxtel en Wim van 
Roessel bij een van de succesvolle projecten: boerderij de Regte Heide. Hier zijn 
mede dankzij ‘Duurzaam Riel Goirle’ ongeveer 900 zonnepanelen geïnstalleerd.

JUBILEUM

Tonny Heyns en wethouder Marijo Immink.


