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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunning-
verlening en Handhaving. Bezwaren 
kunt u pas indienen nadat de 
omgevingsvergunning is verleend en 
is toegezonden aan de aanvrager.

Baronielaan 62, Goirle: kappen 
boom (ingekomen 11-7-2019)      
Burgemeester Voskensstraat 19, 
Goirle: kappen berkenboom 
(ingekomen 12-7-2019)      
Dorpstraat 12, Riel: wijzigen van het 
gebruik (ingekomen 12-7-2019)
Guido Gezellelaan 19, Goirle: 
plaatsen dakkapel aan voor- en 
achterzijde (ingekomen 5-7-2019)       
Kloosterstraat 12, Goirle: brandveilig 
gebruik hotel Stella Suites 
(ingekomen 11-7-2019)      
Rietven 2, Goirle: plaatsen raamko-
zijn voorgevel (ingekomen 11-7-2019)      
Robert Baeldestraat 30, Goirle: 
uitbreiden woning voorzijde en 
uitbreiden bergruimte 
(ingekomen 17-7-2019)      
Struikheide 6, Riel: aanleggen 
tweede uitweg 
(ingekomen 14-7-2019)
Burgemeester Philipsenstraat 17, 
Goirle: kappen twee naaldbomen 
(ingekomen 18-7-2019)      
Thomas van Diessenstraat 33, 
Goirle: uitbreiden woning achterzijde 
(ingekomen 20-7-2019)
Tilburgseweg 154a, Goirle: wijzigen 
gebruik woning t.b.v. kamerverhuur 
(ingekomen 20-7-2019)    

Verleende omgevingsvergunning
Baronielaan 76, Goirle: plaatsen 
erfafscheiding (verzonden 9-7-2019)                                                  
Bergstraat 6, Goirle: kappen boom 
(verzonden 16-7-2019)                                                              
Vijfhuizenbaan 22, Riel: uitbreiden 
bestaande loods en wijzigen milieu-
neutrale melding 
(verzonden 15-7-2019)
Guido Gezellelaan 137, Goirle: 
verbouwen aula ’t Schrijverke 
(verzonden 22-7-2019)
Heisteeg 24, Riel: plaatsen dakkapel 
voorzijde (verzonden 22-7-2019) 
Parallelweg 6c, Goirle: plaatsen 
erfafscheiding en reclamebord 
(verzonden 22-7-2019)                    
Rietven 2, Goirle: plaatsen 
raamkozijn in voorgevel 
(verzonden 22-7-2019)  

Kap bomen Guido Gezellelaan 
ong.
Voor het kappen van 103 bomen in 
de bomenrij aan de Guido Gezelle-
laan (traject tussen Rillaersebaan en 
Aagje Dekenpad) is op 11 juli 2019 
een omgevingsvergunning verleend.
 
De 222 bomen, aangeplant in 1985, 
staan zeer dicht op elkaar waardoor 
deze nu niet goed kunnen uitgroeien 
tot volwassen bomen. Doordat de 
kronen van bomen in elkaar groeien 
bestaat een groot risico van dood 
hout in de kroon ook is er een 
verhoogd risico op boomziektes. Dit 
alles kan nu, maar zeker in de 
toekomst, tot valgevaar leiden. 
Daarnaast ondervinden bewoners 
van de Guido Gezellelaan overlast 
van de bomen. Er is een plan opge-

steld om de bomenrij te dunnen 
middels het kappen van 103 van de 
222 bomen op het traject. Hierbij is 
uitgegaan van het om-en-om principe 
en is rekening gehouden met de 
ritmiek van de straat.

De 119 overgebleven bomen kunnen 
na het kappen van de 103 bomen 
uitgroeien tot volwassen bomen. In 
een periode van 10 jaar zal het 
aanzien van de Guido Gezellelaan 
(kroonbeeld) weer gelijkwaardig zijn 
als nu. Het plan is middels een 
bewonersbrief (oktober 2018) en een 
inloopmiddag (november 2018) aan 
de bewoners gepresenteerd. Naar 
aanleiding van de reactie is de 
uiteindelijke aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor van de 
kap van 103 bomen op 5 juni 2019 
ingediend.

Tegen dit besluit kan bezwaar 
gemaakt worden bij het college van 
burgmeester en wethouders. De 
bezwaartermijn duurt zes weken en 
is gestart op 12 juli 2019.

Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning 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: 

Kloosterstraat 12 te Goirle, het 
brandveilig gebruik van hotel Stella 
Suites

De ontwerpbeschikking ligt vanaf  
25 juli 2019 gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis, Oranjeplein 1 te 
Goirle. Binnen genoemde termijn kan 
hierover schriftelijk of mondeling een 
zienswijze naar voren worden 
gebracht. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen worden kenbaar gemaakt bij 
het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle, 
Postbus 17, 5050 AA Goirle. Van uw 
mondelinge 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.

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunningen
• Buurtborrel Pastoor de Beeck-

straat, Goirle op 24-8-2019 
(Verzonden 16-7-2019)

• Evenement Live on Stage @’t 
Zandeind, Manege ’t Zandeind, 
Zandeind 43, Riel 

 (Verzonden 16-7-2019)
• Viering 90 jaar S.V. VOAB van  

14-8-2019 tot en met 18-8-2019 op de 
terreinen van VOAB, Spoorbaan 45, 
Goirle (Verzonden 16-7-2019)

• Boeren overtocht van het Gilde Sint 
Joris Goirle op 14-9-2019 

 (Verzonden 19-7-2019)

• Evenement Purple Flot Introductie-
camping van 26-8-2019 tot en met 
30-8-2019 (Verzonden 22-7-2019)

Vergunning vlooienmarkten
Voor het houden van vlooienmarkten 
in Sporthal de Haspel op 27-10-2019, 
8-12-2019 en 9-2-2020. 
(Verzonden 23-7-2019)

Standplaatsvergunning
Voor het innemen van een stand-
plaats op het terrein Nieuwkerksedijk 
15a, Goirle op woensdagen en 
vrijdagen van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
De eerdere vergunning, verleend op 
10-4-2019 voor dezelfde locatie 
vervalt per 25-7-2019 
(Verzonden 25-7-2019)

Melding geluid
Voor het houden van een optreden in 
de horeca-inrichting aan de 
Tilburgseweg 106, Goirle op  
21-9-2019 van 20.00 uur tot 02.00 
uur is op basis van artikel 4.3 
toestemming verleend.  
(Verzonden 18-7-2019)

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 
verzenddatum. Meer informatie via 
T (013) 5310 610. 

Burgerinitiatief Bij Wies en het RIBW 
organiseerden speciaal voor inwoners 
die sociale eenzaamheid ervaren of 
psychisch kwetsbaar zijn, een 
gezellige en ontspannen avond bij 
restaurant Casa di Renzo in Goirle. 
Lianne van Huijgevoort stelde 
vanwege haar betrokkenheid met 
deze inwoners haar restaurant 
beschikbaar. De 35 deelnemers 
genoten tijdens een heerlijk diner van 
live-muziek en optredens van 
mimespelers, die als gangmakers voor 
mooie gesprekken en nieuwe 
contacten zorgden. 

Wilt u meedenken? 
Deze positieve sfeer willen we graag 
vasthouden en daarom gaan we na de 
zomervakantie aan de slag om een 
passend vervolg te geven aan dit 

bijzondere diner. Heeft u goede 
ideeën over activiteiten of nieuwe 
initiatieven voor deze doelgroep? Wij 
nodigen u van harte uit om met ons 
mee te denken, ook als u niet bij het 
diner aanwezig was. Aanmelden kan 
bij Marie-Louise Uyttewaal via 
bijwies@ziggo.nl. Bij haar kunt u ook 
met vragen over Bij Wies terecht.

Wist u dat? 
Sinds 18 juli het wekelijkse Kiemuur te 
bezoeken is op donderdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur. Bij Wies is 
wekelijks op woensdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Beide activiteiten 
zijn bij Mainframe, Goirle. Wilt u meer 
weten over Het Kiemuur, neem dan 
contact op met Sandra van Herpt via 
SvanHerpt@ribwbrabant.nl.

GESLAAGD SOCIAAL DINER MANTELZORG

PIZZA ETEN & BRAINSTORMEN  
OVER MANTELZORG

SOCIALE ZEKERHEID
VOEDSELBANK IN GOIRLE 

Ben jij jonger dan 24 en zorg jij (wel-
eens) voor je vader, moeder, broer, zus 
of een ander familielid? Dan ben je 
jonge mantelzorger. Wij snappen dat 
jouw taak als mantelzorger belastend 
kan zijn en eigenlijk nooit stopt - ook 
niet als je op school zit of met je 
vrienden bent. Daarom willen we graag 
met jou in gesprek: waar heb jij 
behoefte aan en hoe kunnen we je 
ondersteunen in jouw mantelzorgtaken?

We organiseren op donderdag 29 
augustus een informatieavond voor 
alle jonge mantelzorgers uit Goirle. 
Kom gezellig pizza eten en ervaringen 
uitwisselen met andere jongeren uit 
de gemeente, terwijl we samen 
brainstormen over hoe we het jullie 

gemakkelijker kunnen maken. Je bent 
tussen 17.00 en 19.00 uur van harte 
welkom in Mainframe (Sint Jansstraat 1).

Wil jij met ons meedenken? Meld je 
uiterlijk 21 augustus aan door een 
mailtje te sturen naar 
infogoirle@contourdetwern.nl of bel 
met 013 534 91 91. 

Sinds anderhalf jaar heeft de Voedsel-
bank Tilburg een afgiftepunt in Goirle. 
De Voedselbank helpt mensen die op 
of onder de armoedegrens leven door 
hen tijdelijk voedselpakketten te 
geven. In Goirle is het afgiftepunt van 
de Voedselbank te vinden in  
Wijkcentrum De Wildacker. 

Wethouder Marijo Immink is dit 
voorjaar op werkbezoek geweest bij 
de Voedselbank en sprak daar met 
enthousiaste vrijwilligers die zich 
dagelijks inzetten voor mensen die het 
financieel lastig hebben. Ongeveer 14 
inwoners van onze gemeente ontvan-
gen bij het uitgiftepunt wekelijks een 
voedselpakket. Tot tevredenheid van 

wethouder Immink kunnen zij binnen 
hun eigen gemeente het voedselpak-
ket ophalen. Ook zijn er nog inwoners 
van onze gemeente die het voedsel-
pakket in Tilburg ophalen.  
 
Ondersteuning 
De Voedselbank werkt onder het 
motto ‘geen pakket zonder traject’. 

Dat wil zeggen dat zij ondersteuning 
biedt onder de voorwaarde dat 
klanten meewerken aan het vinden 
van een oplossing voor hun financiële 
probleem. Bent u of kent u iemand die 
in aanmerking komt voor de voedsel-
bank? Kijk dan voor meer informatie 
op de website van de Voedselbank: 
www.tilburgsevoedselbank.nl.
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