
GEMEENTENIEUWS
14 augustus 2019

  
Gemeentehuis

T (013) 5310 610 
(Algemeen)

T (013) 5310 531 
(Sociale Zaken)

info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 

5051 AA Goirle
Alleen op afspraak. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

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 omgevingsver-
gunning is verleend en is toegezon-
den aan de aanvrager.

Gorps Baantje 3, Goirle: beperkte 
milieutoets voor oprichting van een 
microbrouwerij (ingekomen 
10-7-2019)
Heisteeg 2, Riel: aanleggen uitrit 
(ingekomen 23-7-2019)
Tilburgseweg 117, Goirle: kappen 
kastanjeboom (ingekomen 8-8-2019)
Urnenveld 4, Goirle: kappen vijf 
bomen (ingekomen 3-8-2019)

Verlengen beslistermijn
Spoorbaan 4, Goirle: de aanvraag 
voor het uitbreiden van de woning en 
het vervangen van de garage is 
verlengd tot 26 september 2019. 

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester Philipsenstraat 11, 
Goirle: kappen honingboom (verzon-
den 24-7-2019)
Hoogeindseweg 17, Goirle: kappen 
zomereik (verzonden 1-8-2019)
Hoogeindseweg 27, Goirle: kappen 
den (verzonden 2-8-2019)

Kerkstraat 75, Riel: bouwen woning 
en aanleggen uitweg (verzonden 
5-8-2019)
Koningshof 29, Riel: bouwen woning 
en aanleggen uitweg (verzonden 
5-8-2019)
Martin Luther Kinglaan 108, Goirle: 
kappen populier (verzonden 
6-8-2019)
Turnhoutsebaan 26a, 28, 30 en 32, 
Goirle: verbouwen hallen, kantoren 
en het plaatsen van zeven demo units 
(verzonden 5-8-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Inspraak en overleg 
voorontwerpbestemmingsplan 
"Heisteeg (van Eekelen)"
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van 
donderdag 15 augustus 2019 
gedurende drie weken (tot en met 
woensdag 4 september 2019) het 
voorontwerpbestemmingsplan 
"Heisteeg (van Eekelen)" (NL.
IMRO.0785.BP2017002Woning-
hei-vo01) ter inzage ligt. Tegelijkertijd 
met de inspraak wordt overleg 
gevoerd met onder meer de provin-
cie en het waterschap, die in de 
gelegenheid worden gesteld een 
advies uit te brengen over het  
voorontwerp-bestemmingsplan.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van 
de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming ten behoeve van 
de realisatie van één woning. De loca-
tie wordt omgeven door de Heisteeg 
en enkele bestaande woonpercelen 
aan de Alphenseweg en Heisteeg. 
Het perceel is kadastraal bekend als: 
gemeente Goirle, sectie F, nummer 
1214. Voor de exacte omvang en 
ligging van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan 
ligt tijdens bovengenoemde termijn 
ter inzage, op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur in de hal van het gemeen-
tehuis, Oranjeplein 1, Goirle en kan 
dan, of na afspraak, worden ingezien. 
Het plan is tevens raadpleegbaar op 
https://www.goirle.nl. en op de 
landelijke voorziening voor bestem-
mingsplannen www.ruimtelijkeplan-
nen.nl (NL.IMRO.0785.BP-
2017002Woninghei-vo01). 
Tijdens de termijn van terinzageleg-
ging kunnen ingezetenen van de 
gemeente Goirle en belanghebben-
den schriftelijk een inspraakreactie 
over het voorontwerpbestemmings-
plan naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en 

wethouders van Goirle, postbus 17, 
5050 AA, Goirle. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar 
Theo Li, telefonisch bereikbaar op het 
nummer: (013-5310657).

MANDAATBESLUIT 

Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant 2019 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend, dat zij heeft inge-
stemd met het “Mandaatbesluit 
Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant 2019 gemeente 
Goirle”. De directeur van de OMWB is 
bevoegd om namens de gemeente 
over te gaan tot besluitvorming in het 
kader van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving voor zover 
het taken betreft die aan de OMWB 
zijn overgedragen. De gemeente 
Goirle blijft naar buiten toe echter 
verantwoordelijk voor de genomen 
besluiten. Het mandaatsbesluit ligt 
ter inzage op het gemeentehuis. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
de afdeling VVH. Bezwaar indienen is 
niet mogelijk.

VERGUNNINGEN

Evenementenvergunning
Jubileumviering Gilde Sint Mauritius 
Goirle, zondag 18-8-2019 van 13.00 
- 18.00 uur (Gildehuis Fabriekstraat 
18 en parkeerterrein Fabriekstraat – 
Parallelweg) (verzonden 5-8-2019)
45 jarig bestaan Tennisvereniging 
Riel, vrijdag 6-9-2019 (verzonden 
7-8-2019)
Grobbendonckfeest, vrijdag 
13-9-2019 (verzonden 8-8-2019)
Straatfeest, Emmastraat zaterdag 
28-9-2019 (verzonden 9 -8-2019)

Drank- en horecavergunning en 
exploitatievergunning
Horeca-inrichting, Tilburgseweg 5, 
Goirle (verzonden 6-8-2019)

Verklaring van geen bezwaar
Rit met historische legervoertuigen, 
zondag 27-10-2019 (verzonden 
7-8-2019)

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. 

PIZZA ETEN & BRAINSTORMEN 
OVER MANTELZORG

VERKEERSVEILIGHEID

WEER NAAR SCHOOL 
Na zes heerlijke, warme vakantieweken 
gaat vanaf volgende week de Brabant-
se jeugd weer naar school. Veel 
scholieren gaan met de fiets naar 
school. Pas uw snelheid dus aan en 
wees alert op de eventuele onver-
wachte bewegingen van de jonge 
fietsers. 

(Groot)ouders: tips voor uw scholier 
Gaat uw (klein)kind voor het eerst naar 
de middelbare school? Een grote stap! 
Niet alleen wordt het wennen op de 
nieuwe school, maar ook aan de 
nieuwe fietsroute. Tip: fiets de route 
minstens één keertje samen. Let op de 
gevaarlijke punten onderweg, zoals 
gelijkwaardige kruisingen en drukke 
wegen. Denk ook aan zaken als de 
aanwezigheid van scooters op het 
fietspad. Zijn er meerdere wegen 
mogelijk naar school? Kies dan samen 
de veiligste. Bijvoorbeeld de route met 
de meeste fietspaden en fietsover-
steekplaatsen.

Tips voor scholieren 
Ga je voor het eerst weer naar (een 
nieuwe) school? Let goed op, je moet 
vaak langer fietsen en de weg kan 
gevaarlijk zijn. Fiets je in een groep? 
Blijf dan 2 aan 2 fietsen. Is de weg 
extra smal, fiets dan áchter elkaar. Je 
bent niet alleen verantwoordelijk voor 
jezelf, maar ook voor je vriend(in) die 
naast je fietst! Tenslotte: blijf uit de 
dode hoek van een bus of vrachtwa-
gen. Dat betekent dat je minstens 3 
meter rechts er áchter moet fietsen. 
Dáár kan de chauffeur je zien. Wij 
wensen je een fijn en veilig schooljaar!

Ben jij jonger dan 24 en zorg jij 
(weleens) voor je vader, moeder, 
broer, zus of een ander familielid? 
Dan ben je jonge mantelzorger. Wij 
snappen dat jouw taak als mantelzor-
ger 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?

Informatieavond
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).

Meld je aan
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.

VERKEER

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 
OMGEVING HOGE WAL TIJDENS FONTYS 
PURPLE INTRODUCTIECAMPING

VERKEER

TIJDELIJKE VERKEERSHINDER BIJ 
TURNHOUTSEBAAN
Van maandag 19 augustus 2019 tot en 
met maandag 26 augustus 2019 vinden 
er werkzaamheden plaats aan de 
Turnhoutsebaan tussen de rotonde 
Poppelseweg en de rotonde met het 
Gorps Baantje. Het wegdek van de 
nieuwe betonverharding wordt 
behandeld. Gedurende deze werkzaam-
heden wordt maar één rijstrook tegelijk 

afgesloten met een rijdende afzetting. 
Het verkeer wordt door verkeersrege-
laars beurtelings langs de werkzaamhe-
den geleid. Dit zorgt deze dagen tijdelijk 
voor verkeershinder tussen 7.00 en 
16.00 uur, na dit tijdbestek wordt de 
rijbaan weer vrijgegeven. Onze excuses 
voor het ongemak.

paaltje op de Oude Beekse Pad wordt 
daarvoor tijdelijk verwijderd. De omlei-
dingsroute wordt ter plaatse met 
borden aangegeven.

Feestavond
Op dinsdagavond 27 augustus 2019 is 
er een feestavond op het terrein van 
de camping. Deze avond mag tot 
uiterlijk 00.30 uur duren. De organisa-
tie houdt gedurende de avond op 
diverse locaties in de wijk geluidsme-
tingen. Ervaart u ernstige geluidsover-
last dan kunt u dit in eerste instantie 
melden bij de organisatie, ook met 
vragen of opmerkingen kunt u bij hen 
terecht. Contactgegevens van de 
organisatie vindt u in een inwoners-
brief die zij in de directe omgeving van 
het evenemententerrein heeft 
verspreid. 

Van 26 tot en met 30 augustus 2019 
wordt er op de landbouwterreinen 
behorende bij de Walhoeve, Hoge Wal 
15 te Goirle, een tijdelijke camping 
ingericht. Op deze camping wordt die 
week gekampeerd door eerstejaars 
studenten van de Fontys Hogenscho-
len in Tilburg. Hiervoor is op 22 juli 
2019 een evenementenvergunning 
verleend. De studenten verblijven 
voornamelijk op de camping om te 
overnachten. De meeste activiteiten 
die de studenten ondernemen vinden 
plaats in Tilburg. Zij verplaatsen zich 
daarbij voornamelijk met de fiets.  

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Om de veiligheid in de omgeving van 
de tijdelijke camping gedurende deze 
week te waarborgen worden de 
Nieuwe Tilburgseweg, Bacseweg, Lage 
Wal (tussen de Nieuwe Tilburgsweg en 
Oude Beekse pad) afgesloten voor alle 
verkeer. Deze route wordt gebruikt om 
de studenten naar Tilburg te laten 
fietsen en geldt als calamiteitenroute 
voor de hulpdiensten. De doorgaande 
weg Abcovenseweg – Stappegoorweg 
blijft gewoon bereikbaar. Verkeer van 
en naar de Lage Wal wordt van 26 tot 
en met 30 augustus omgeleid via de 
Hoge Wal en het Oude Beeksepad. Het 


