
   
PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

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.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
Heisteeg 2, Riel: aanvraag uitweg is 
met zes weken verlengd (verzonden 
28-8-2019)

RECTIFICATIE
In tegenstelling tot wat vorige week 
gepubliceerd stond bij Verleende 
omgevingsvergunning:
Geweigerde omgevingsvergunning
Dorpstraat 1, Riel: bouwen apparte-

ment achterzijde pand (verzonden 
15-8-2019)

VERGUNNINGEN/
 ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning en loterij-
vergunning
Jaarlijkse rommelmarkt en loterij Mill 
Hill college zondag 29-9-2019 
(verzonden 27-8-2019)

Evenementenvergunning
Zomer Uit Markt zondag 22-9-2019 in 
het centrum van Goirle (verzonden 
29-8-2019)

Ontheffing tijdelijk parkeerterrein 
artikel 87 RVV 1990
Tijdelijke parkeerterrein op 7 & 8 
september 2019 aan de Burgemees-
ter Rensstraat (t.h.v. nr. 30) (verzon-
den 29-8-2019)

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken 
is te vinden op 
www.goirle.nl/klachtenenbezwaar. 
U kunt daar ook digitaal bezwaar 
maken. Let op: staat de verzend-
datum bij een besluit? Dan start 
de bezwaartermijn de dag ná de 
verzendddatum. Meer informatie 
via T (013) 5310 610. 

GEMEENTENIEUWS
4 september 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. 

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR NIEUWE 
COLLEGA’S: 

Adviseur communicatie
28 - 36 uur per week

Projectleider (coördinator) 
Beheer en Onderhoud
36 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures staan 
de volledige vacatureteksten. Als 
je meer wilt weten over de 
inhoud van de functie ‘Adviseur 
communicatie’, dan kun je contact 
opnemen met Ruud Lathouwers, 
hoofd van de stafeenheid Be-
stuurs- en directieondersteuning, 
telefoonnummer 013-5310690.
 
Voor meer informatie over de 
functie ‘Projectleider (coördina-
tor) Beheer en Onderhoud kun je 
contact opnemen met Ninke 
Voskuilen, hoofd Realisatie en 
Beheer via 
ninke.voskuilen@goirle.nl.

Verantwoordelijk wethouder Bert Schellekens.

OMWISSELEN CONTAINERS IN VOLLE GANG 

PMD-container voor duocontainer
Afgelopen maandag startte de 
omwisselactie van alle PMD-contai-
ners voor duocontainers. Ook 
wethouder Bert Schellekens ontving 
zijn nieuwe duo container met 
blauw-oranje deksel. De nieuwe 
container kan meteen gebruikt 
worden. Kijk voor actuele ophaalda-
gen op www.mijnafvalwijzer.nl of 
download de afvalwijzer app.

Uw container nog niet omgewisseld? 
We zijn de hele week nog bezig met 
de het omwisselen. Wist u dat u niet 
thuis hoeft te blijven voor het 
omwisselen? Zorg er wel voor dat u 
de sticker die we meestuurden met 
de brief op de huidige PMD container 
plakt. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

RIEL

KERMIS RIEL: 14 T/M 17 SEPTEMBER
De jaarlijkse Rielse kermis komt 
eraan! Van zaterdag 14 september 
tot en met dinsdag 17 september 
staan de attracties op het Dorpsplein 
en de Kerkstraat.

Verplaatsen standplaatsen
De standplaatsen die op woensdag 
op het Dorpsplein staan, zullen op 
woensdag 18 september plaats 
innemen voor de Kosterei.

Zondagactiviteit
Kermisconcert door harmonie 
Muziek & Vriendschap vanaf 12.00 
uur (locatie Dorpsplein, t.h.v. 
autoscooter) 

Extra maandagactiviteit
"Het Groot Vraagteken" blaast en 
knoopt zijn ballonnetjes in leuke 
figuren voor de kinderen op het 
kermisterrein op maandag 16 
september van 16.30 tot 18.00 uur.

Omleiding verkeer
Van vrijdag 13 september tot 
woensdag 18  september 17.00 uur is 
de Kerkstraat tussen de kerk en de 

Brokkenstraat afgesloten voor alle 
verkeer. Vrachtverkeer dat in Riel 
moet zijn volgt de aangegeven 
omleidingsroute. Het personenver-
keer wordt in beide richtingen 
omgeleid via de Vonderstraat, Oude 
Tilburgsebaan en de Brokkenstraat. 

Wijzigingen openbaar vervoer
De haltes aan de Kerkstraat en de 
Dorpstraat vervallen tijdelijk.
De bus rijdt in de richting Alphen via 
de Dorpstraat, Zandeind, Goorweg, 
Spaanse Hoek, Vijfhuizenbaan, 
Spoorweide naar de Alphenseweg. 
Dezelfde route andersom gelden 
dezelfde haltes.

Buurtbus
De buurtbushalte aan het Dorpsplein 
vervalt en wordt verplaatst naar de 
hoek Goirleseweg- Dorpstraat.

Doorgaand verkeer
Tijdens de kermis geldt voor al het 
doorgaande verkeer de omleiding 
vanaf de provinciale weg N260 
richting de A58 en andersom.

OPROEP

DENK EN DOE OOK MEE!
Wij betrekken onze inwoners graag 
bij de keuzes die wij moeten gaan 
maken voor de begroting van 2020 
en de komende jaren. Tijdens de 
campagne Denk Mee Met Goirle 
heeft u kunnen stemmen op het 
thema dat u het belangrijkst vindt 
voor de begroting van 2020. Veel 
inwoners hebben online of bij de 
stembussen gestemd. Hiervoor 
willen wij u op deze plaats bedanken.

Wij zijn op zoek naar u!
Veel betrokken inwoners hebben ook 
al aangegeven met ons mee te willen 
denken tijdens een meedenksessie. 
U kunt daar ook bij zijn! 
Tijdens deze bijeen-
komst gaat u samen 
met andere 
inwoners in 
gesprek over 
de thema’s en 
‘s middags 

gaat u echt samen keuzes maken 
welke thema’s voor u het belangrijkst 
zijn door middel van een spelvorm. 
Deze uitkomst is voor de raad 
waardevol om keuzes te kunnen 
maken voor de begroting 2020.

Meld u aan!
Uw inbreng is voor ons heel waarde-
vol en wij hopen dat u zich ook 
aanmeldt voor de bijeenkomst op 
zaterdag 14 september bij Ome 
Neeff, Dorpsstraat 52a, 5051 CL 
Goirle. De bijeenkomst begint om 
10.00 uur en rond 16.00 uur weten 
we dan welke thema’s u als inwoner 

het belangrijkst vindt. Wij 
zorgen voor een lunch. U 

kunt zich aanmelden 
via de website 

www.denkmee-
metgoirle.nl

AFVAL

LAATSTE KEER PAPIER OPHALEN IN RIEL 
ZONDER CONTAINER

Op zaterdag 7 september 2019 wordt 
in Riel voor de laatste keer het papier 
op de gebruikelijke wijze opgehaald. 
Dit is dus de laatste keer dat u uw 
oud papier en karton in kratten of 
dozen aan de straat kunt zetten. 
Na 7 september kunt u uw oud 
papier en karton in de blauwe kant 
van de duocontainer kwijt.



OPROEP

WIE VERDIENT DE VRIJWILLIGERSPRIJS 2019?
De gemeente Goirle roept inwoners 
op om kandidaten te nomineren voor 
de vrijwilligersprijs 2019. Deze prijs is 
ingesteld door de gemeente Goirle 
om haar waardering voor vrijwilligers 
kenbaar te maken. Als u iemand kent 
van wie u vindt dat hij of zij zich extra 
heeft ingezet in het vrijwilligerswerk, 
dan kunt u deze persoon nomineren. 
Het is ook mogelijk om een vereni-

ging te nomineren. U kunt nu al uw 
nominatie bekend maken.  
De uiterlijke inzenddatum is woens-
dag 2 oktober 2019. De vrijwilligers-
avond vindt dit jaar plaats op vrijdag 
6 december. 

Ook dit jaar gaan we weer een 
Stimuleringsprijs voor jonge vrijwilli-
gers uitreiken.

We roepen dan ook mensen op een 
jonge vrijwilliger (tot 25 jaar) te 
nomineren. Aan de prijs is een bedrag 
van € 350,- verbonden. Dit bedrag is 
bedoeld voor ambassadeurswerk. Het 
geld moet besteed worden aan de 
vereniging waar de vrijwilliger 
werkzaam is. Het doel van deze prijs 
is dat er een stimulerende werking 
van uitgaat. 

Aanmelding
U vindt het aanmeldformulier, ook 
voor de Stimuleringsprijs voor 
jongeren, op onze website onder; in 
de gemeente Goirle; nieuws; Vrijwilli-
gersprijs. Dit formulier stuurt u naar: 
Gemeente Goirle, t.a.v. Maggie de 
Jong, postbus 17, 5050 AA Goirle of 
mailt u naar 
maggie.de.jong@goirle.nl

Een onafhankelijke, deskundige jury 
bespreekt de nominaties en doet een 
voordracht aan het college van 
burgemeester en wethouders. 
Tijdens de vrijwilligersavond op 
vrijdag 6 december wordt de uitslag 
bekend gemaakt. 


