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Mathijs Vromans, Beleidsadviseur Realisatie & Beheer

Goirle heeft 238 hectare groen, 239 kilometer wegen, 188 km riool, 18.649 
bomen, 5500 lantaarnpalen, zonnepanelen op het gemeentehuis.  Daarnaast 
halen wij afval aan huis op, legen wij ondergrondse containers, beheren wij 
een milieustraat, controleren wij 200 speeltoestellen en krijgen wij 3000 
meldingen binnen over de openbare ruimte. De komende tijd vertellen we u 
wat wij doen in de openbare ruimte.

WERKEN AAN DE OPENBARE RUIMTE FINANCIËN

GRATIS CURSUS 'UITKOMEN MET 
INKOMEN'
Beter leren omgaan met uw geld? 
Meer grip op uw portemonnee? U 
bent echt niet de enige die een 
steuntje in de rug kan gebruiken.  En 
dat is precies wat de cursus 'Uitkomen 
met Inkomen' voor u kan betekenen. 
Iedereen is welkom die zijn financiën 
beter wil leren regelen. Voor alle 
duidelijkheid:  het gaat daarbij echt 
niet alleen om mensen met schulden. 
 
Start cursus op 3 september
Op dinsdag 3 september start er een 
ochtendcursus en een avondcursus van 
6 bijeenkomsten. De ochtendcursus is 
van 9.30 – 11.30 uur en de avond- 

cursus van 18:30 – 20:30 uur. Locatie: 
MFA Het Spoor (Schaepmanstraat 36) 
in Tilburg. Na aanmelding ontvangt u 
meer informatie. De gemeente Tilburg 
organiseert de cursus, ook voor onze 
inwoners. Het kost u niks, de enige 
voorwaarde is dat u gemotiveerd bent 
en naar alle bijeenkomsten gaat! 

Aanmelden
Aanmelden kan digitaal op www.
tilburg.nl/budgetcursus of via uw 
klantmanager. Hebt u hulp nodig bij 
het aanmelden? Neem dan even 
contact op het ’t Loket of met Sociale 
zaken. Meld u snel aan, want vol = vol! 

Als eerste neemt Mathijs Vromans, 
beleidsadviseur Realisatie en Beheer, 
u mee in zijn werkveld en vertelt u 
meer over de 188 km riool in de 
Goolse ondergrond. Dat is ongeveer 
van hier tot het centrum van Meppel. 
Een behoorlijk stuk, "vol met alles 
wat door de wc en doucheputjes 
gaat", vertelt de beleidsadviseur. 
“Soms komen ook andere zaken in 
het riool terecht, zoals bijvoorbeeld 
vochtige hygiëne doekjes. Die zijn niet 
oplosbaar en veroorzaken verstoppin-
gen."

Droge voeten
Ons riool is slechts een onderdeel van 
ons watersysteem. "Dat is niet alleen 
aangelegd om vies water weg te 
voeren, maar vooral ook om onze 
voeten droog te houden als het 
regent", benadrukt Mathijs. "Maar 
door de heftige regens van tegen-
woordig wordt het steeds moeilijker 
om het water goed op te vangen. 
Onze pijpen zijn er niet op gemaakt, 
om grote hoosbuien te verwerken. 
We kunnen natuurlijk grotere 
rioolpijpen aanleggen, maar dat is 
geen betaalbare oplossing. We 
moeten goed kijken hoe wij het geld 
inzetten. Dus niet zomaar putje 
scheppen en buizen vervangen, 
omdat ze wat ouder zijn, maar de 
knelpunten aanpakken die water- en 
milieuoverlast veroorzaken." Door 
deze aanpak weet Vromans jaarlijks 

veel belastinggeld niet nodeloos uit te 
geven, en de rioolheffing voor 
huishoudens in de gemeente Goirle 
beperkt te houden.  

Regenwater nuttig
Het is voor Mathijs een uitdaging om 
de beste en voordeligste oplossingen 
te bedenken, zodat het water goed 
kan wegvloeien en u droge voeten 
kunt houden. Ook als het hard regent. 
"Droge voeten zijn niet alleen 
prettiger, maar door stilstaand water 
lopen, of rijden kan ook nog gevaarlijk 
zijn. Het regenwater kunnen we 
echter wel goed gebruiken: om de 
tuin water te geven en het grondwa-
ter aan te vullen. We willen het 
regenwater liever in een tuin, greppel 
of op een plaats, waar het nuttig is, 
dan het altijd maar af te voeren. 
Wateroverlast en ook droogte zijn 
problemen van deze tijd. En dat kan 
de gemeente niet alleen oplossen. 
Hieraan kunt u ook een steentje 
bijdragen. Bijvoorbeeld door veel 
groen of regentonnen in de tuin te 
plaatsen en als het mogelijk is een 
groen dak, eventueel met zonnepane-
len."

Ideeën gevraagd
Heeft u nog ideeën om uw voeten 
ook in de toekomst droog te houden? 
Mail die dan naar info@goirle.nl 
onder vermelding van droge voeten.

PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

Kennedylaan 46, Goirle: plaatsen 
tijdelijke woonunit (ingekomen 
31-7-2019)      
Looienhoek 6, Riel: splitsen van 
woning (ingekomen 19-7-2019)      

Verleende omgevingsvergunning
Bernhardstraat 8, Riel: kappen boom 
(verzonden 24-7-2019)
Guido Gezellelaan 19, Goirle: 
plaatsen dakkapel aan voor- en 
achterzijde (verzonden 29-7-2019)
Robert Baeldestraat 30, Goirle: 
uitbreiden woning voorzijde en 
uitbreiden bergruimte  
(verzonden 29-7-2019)
Struikheide 6, Riel: aanleggen 
tweede uitweg (verzonden 
24-7-2019)
Thomas van Diessenstraat 33, 
Goirle: uitbreiden woning aan 
achterzijde (verzonden 29-7-2019)

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning ter inzage
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Goirle 

maakt bekend, dat naar aanleiding 
van onderstaande aanvraag om 
omgevingsvergunning een ontwerp-
besluit is genomen voor de 
navolgende locatie en project: 

• het bouwen van vier appartemen-
ten en de aanleg van een uitrit op 
het perceel kadastraal bekend 
gemeente Goirle sectie A nr 3554 
(voorheen Tilburgseweg 153) te 
Goirle

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 7 
augustus 2019 gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis, Oranjeplein 1 te 
Goirle. Het ontwerpbesluit is ook 
digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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 wet-
houders 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

Evenementenvergunning
Voor het houden van horeca-festivi-
teiten bij café Kerkzicht tijdens de 
Rielse Kermis van 13 tot en met 
16 september 2019 (Verzonden 
26-7-2019).

VERKEERSBESLUITEN

Het aanwijzen van twee parkeer-
plaatsen nabij Sporenring als stand-
plaats voor het opladen van 
elektrische auto’s.

Een parkeervak nabij Acacialaan 38 
aanwijzen als gehandicaptenparkeer-
plaats op kenteken.

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. 


