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HERINNERINGEN OPHALEN

De 80-jarige Goirlese voetbalclub GSBW startte vorige week donderdag met 
Voetbal Memories, een speciaal project om ouderen (70+) uit hun isolement 
te halen. Door als eerste amateurvoetbalclub met Voetbal Memories te 
starten, laat GSBW haar maatschappelijke betrokkenheid zien. 

Aftrap
Wethouder Marijo Immink onder-
steunt dit soort initiatieven van harte. 
Zij verrichtte dan ook graag de 
officiële aftrap van de eerste bijeen-
komst, door een bal in het doel te 
schieten. Daarna haalden meer dan 
twintig enthousiaste deelnemers aan 
de hand van oude foto’s (voetbal)
herinneringen op. Net als bij een 
voetbalwedstrijd gebeurde dat in 
twee helften van 45 minuten met een 
kwartier rust ertussen. 

14 vrijwilligers
De bijeenkomsten van Voetbal 

Memories worden door 14 enthousi-
aste vrijwilligers begeleid. “Net als 
Cruijff zijn jullie als team van vrijwilli-
gers in staat tot het verrichten van 
grootse dingen!”, stak wethouder 
Immink de vrijwilligers een hart 
onder de riem toe. 

Interesse?
Wilt u ook een keer aanschuiven om 
over uw (sport)herinneringen te 
praten? Elke donderdagmiddag in de 
oneven weken is er van 14.00 – 15.45 
uur een bijeenkomst van Voetbalme-
mories. Schrijf u in via www.voet-
bal-memories.nl. 

OPROEP

SAMEN HOUDEN WE  
DE OOSTPLAS SCHOON!

KUNST EN CULTUUR

UITREIKING

KONINKLIJKE EREPENNING  
VOOR JUBILEREND SCHUTTERSGILDE SINT JORIS

Zaterdag 21 september is het World Cleanup Day. De Zwerf Afval 
Pakkers Goirle willen hieraan meedoen door in de omgeving van 
Oostplas het zwerfafval op te ruimen.  Zij hebben de duikers van 
24Diving gevraagd om onder water aan de slag te gaan. 

Wie zijn de Zwerf Afval Pakkers 
Goirle?
Goirle is een prachtige gemeente is. 
Maar ook hier hebben wij te maken 
met zwerfafval. Gelukkig is er een 
groeiende groep burgers, die ieder in 
hun eigen tempo onze leefomgeving 
ontdoen van zwerfafval. Deze 
mensen worden wel ZAP-ers ge-
noemd. Het zijn stuk voor stuk 
mensen die graag genieten van een 
mooie leefomgeving. En als ze dan 
toch aan het wandelen zijn, ruimen 
ze meteen even wat rommel op. En 
de gemeente Goirle zorgt voor 
voldoende grijpers, vuilniszakringen, 
hesjes met logo en voldoende 
vuilniszakken. 

Het programma voor 21 september
Wil je meehelpen op zaterdag 21 
september? Kom dan tussen 09.45 
en 10.00 uur naar de parkeerplaats 
bij de boerderijwinkel de Walhoeve, 

Hoge Wal 15 in Goirle. Neem een 
grijper mee en trek een hesje met 
daarop ‘Goirle Hou het schoon!’ 
aan voor de herkenbaarheid. Zakken 
voor het zwerfafval zijn aanwezig. 
Om 12.00 uur is er koffie/thee en een 
lekker worstenbroodje gesponsord 
door de Walhoeve in samenwerking 
met Petra Wevers. 

Aanmelden
Je kunt je vooraf aanmelden via 
de link in het nieuwsbericht 
helemaal onderaan de pagina op 
www.goirle.nl.

Nog vragen?
Kun je er niet bij zijn op 21 september
maar wil je wel een bijdrage leveren 
aan een schoner Goirle? 
Kijk dan eens op de website van 
de Zwerf Afval Pakkers Goirle via 
https://www.zapgoirle.nl/. Ook voor 
andere vragen kun je hier terecht.

Zaterdag 14 september reikte burgemeester Mark van Stappershoef de 
Koninklijke Erepenning uit aan het Schuttersgilde Sint Joris uit Goirle. Het 
gilde viert dit jaar het 450-jarig bestaan.

Van links naar rechts: Jan Kloks (hoofdman van St. Joris), burgemeester Mark 
van Stappershoef, Wim van Dijk (koning van St. Joris) en pastoor Martin van 
Zutphen.

Wat doet het Schuttersgilde?
Het Schuttersgilde Sint Joris is 
opgericht in 1569 met als oorspron-
kelijk doel de lokale gemeenschap 
en kerk te beschermen. In de loop 
der eeuwen heeft het gilde zich 
ontwikkeld tot een vereniging die 
de gildetradities wil bevorderen, 
handhaven en uitdragen. Maar ook 
zeer nadrukkelijk een rol wil spelen 
in de lokale samenleving.

Bijzondere band  
met kerk en gemeente
Er is nog altijd een bijzondere band 
met de kerk en de gemeente. Dit is 
nadrukkelijk zichtbaar bij de 
installatie van een nieuwe pastoor of 
burgemeester. Maar blijkt ook uit de 
zorg van het gilde voor de Mariakapel 
bij Mill Hill. Het gilde levert ieder 

jaar een bijdrage aan de doden-
herdenking op 4 mei, de herdenking 
van de fusillade op 15 augustus en 
de herdenking van de bevrijding van 
Goirle op 27 oktober.

Aandacht voor de jeugd
Sint Joris heeft veel aandacht voor de 
jeugd. Het gilde organiseert jaarlijks 
activiteiten voor het lager onderwijs, 
de scouting en het Jeugdvakantie-
werk. Om jongeren meer te betrek-
ken bij gildeactiviteiten is enkele 
jaren geleden een nieuwe discipline 
ingevoerd: laserschieten. Ook zijn 
jeugdleden actief als vaandelzwaaier 
en tamboer. Het gilde doneert ieder 
jaar geld aan de Stichting Leergeld en 
aan andere goede doelen in Goirle.
Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning wordt 

Vrijdagavond 13 september opende 
wethouder Johan Swaans om 19.30 uur 
de tentoonstelling 'Goirle in Aquarellen' 
van Martijn de Boer. De eerste belang-
stellenden waren deze avond van harte 
welkom om de uiteenlopende kunstwer-
ken met dorpsgezichten uit Goirle te 
komen bewonderen. 

De expositie is nog tot en met woensdag 
16 oktober 2019 tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis voor iedereen 
toegankelijk. Op zondag 13 oktober is er 
van 12.00 tot 15.00 uur bovendien een 
extra openstelling met om 12.30 uur een 
optreden van het duo ‘Cordes à Corps’ 
met gitaar en dans.

Voor een indruk van de verschillende 
werken van Martijn de Boer kunt u 
terecht op de website 
http://martijndeboer.org

EXPOSITIE 'GOIRLE 
IN AQUARELLEN’

Afgelopen zaterdag 
hebben inwoners met 
ons meegedacht over 
de begroting. 
Denk Mee Met Goirle 
heeft goede ideeën 
opgeleverd. 
Wij gaan de resultaten 
nu verwerken en 
terugkoppelen aan 
alle deelnemers. 
Iedereen die aanwezig 
was: bedankt voor 
jullie waardevolle 
inbreng!

WERK IN UITVOERING

De kwaliteit van het wegdek van de Fabriek-
straat, tussen de Spinnerijstraat en het 
Weefraam, is de afgelopen jaren sterk 
verslechterd. Wij gaan daarom de 
bestrating in deze straat herstellen. 
De werkzaamheden staan ingepland van 
23 tot en met 27 september a.s. 

Omleidingen
Een gedeelte van de Fabriekstraat wordt
tijdens de werkzaamheden afgesloten. 

Deze afsluiting heeft gevolgen voor de om-
liggende straten. De Spinnerijstraat krijgt 
tijdelijk een andere rijrichting. 
Het is dan alleen toegestaan om vanaf 
de Fabriekstraat richting het Wildpleintje 
te rijden. 

Gemotoriseerd verkeer kan de wijk verlaten 
via de Doctor Ariënsstraat naar de Berg-
straat. Vanaf de Bergstraat komt men dan 
via de Parallelweg bij de Zandschelstraat. 
De Spinnerijstraat bereikt u via de Berg-
straat en de Doctor Ariënstraat. Daarna
kunt u linksaf de Fabriekstraat in om vervol-
gens rechtsaf de Spinnerijstraat in te rijden. 
Wilt u naar de Werft? Dan kunt u vanaf de
Fabriekstraat gewoon rechtsaf slaan. 
De rijrichting in De Werft blijft hetzelfde.

Nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met Nico
Lemmens via nico.lemmens@goirle.nl.

HERSTELWERKZAAMHEDEN FABRIEKSTRAAT

door de Koning verleend aan 
verenigingen, stichtingen of instellin-
gen, waaronder ook sportverenigin-
gen. Net zoals bij de lintjes voor 
personen, is de erepenning een teken 
van respect en waardering voor de 
bijzondere verdiensten van een 
vereniging. 
De vereniging moet een algemeen 
erkende plaats tussen vergelijkbare 
verenigingen innemen en moet een 
bijzondere verdiensten voor de 
samenleving hebben.

De erepenning wordt alleen uitge-
reikt aan verenigingen die ouder dan 
50 jaar zijn en alleen bij jubilea die 
een meervoud van 25 jaar zijn.

DENK MEE MET GOIRLE



   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 toege-
zonden aan de aanvrager.
Burgemeester Rensstraat 18, Goirle: 
bouwen schuur (ingekomen 7-9-
2019)
Dagpauwoog 6, Goirle: aanbrengen 
gevelreclame (ingekomen 9-9-2019)
Dagpauwoog 13, Goirle: bouwen 
bijgebouw (ingekomen 9-9-2019)
Frankische Driehoek 2a, Goirle: 
aanpassen zalinggoot (ingekomen 
5-9-2019)
Kennedylaan 10, Goirle: kappen  
vijf bomen (ingekomen 5-9-2019)
Tilburgseweg 152a, Goirle: kappen 
lindeboom (ingekomen 5-9-2019)
Wethouder de Brouwerstraat 12, 
Goirle: uitbreiden woning eerste 
verdieping (ingekomen 6-9-2019)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning  
met zes weken
Urnenveld 4, Goirle: kapaanvraag 
(verzonden 11-9-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Breehees ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle sectie I nr. 9: 
bouwen schuilstal (verzonden 
9-9-2019)
Burgemeester Philipsenstraat 17, 
Goirle: kappen twee naaldbomen 
(verzonden 9-9-2019)
Groot Kraaivenstraat 25, Goirle: 
wijzigen gebruik woning t.b.v. 
kamerverhuur (verzonden 3-9-2019)

Kloosterstraat 12, Goirle: brandveilig 
gebruik hotel Stella Suites (verzon-
den 10-9-2019)
Spaansehoek 6, Riel: plaatsen 
schuilstal (verzonden 9-9-2019)   
Zandeind 29a, Riel: bouwen woning 
(verzonden 9-9-2019)

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN

Ontheffing geluid (art. 4.3 APV)
Horeca-inrichting, Tilburgsweg 106, 
Goirle: op 19 en 26 oktober 2019 
(verzonden 10-9-2019)

Ontheffing 
Winkeltijdenverordening
Detailhandelszaak: Tilburgseweg 36, 
Goirle (verzonden 11-9-2019)

Evenementenvergunning
Buurtfeest, IJsvogel op zaterdag 
21-9-2019 (verzonden 12 -9-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Gewijzigde vaststelling  
Dorpsplein 18 (Riel).
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt op grond van de artikelen 3.8 
en 6.14 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeente-
raad op 27 augustus 2019 het 
bestemmingsplan "Dorpsplein 18" 
(NL.IMRO.0785.BP2018002Dorps-
plei-vg01) gewijzigd heeft vastge-
steld. De wijziging heeft betrekking 
op artikel 3.5.2 van de planregels, 
dat voorziet in een voorwaardelijke 
verplichting teneinde te bewerkstel-
ligen dat een financiële bijdrage 
wordt geleverd ter compensatie per 

niet op eigen terrein gerealiseerde 
parkeerplaats. Bij besluit van gelijke 
datum heeft de gemeenteraad 
voorts besloten geen exploitatieplan 
vast te stellen.

Doel en ligging van het plan
Het plan voorziet in de mogelijkheid 
tot het realisering van maximaal 5 
appartementen met de mogelijkheid 
van gemengde functies (wonen, 
horeca en kantoor) op de begane 
grond. Het plangebied betreft het 
perceel kadastraal bekend gemeente 
Goirle, sectie F, nummer 1490, 
plaatselijk bekend Dorpsplein 18, 
Riel (voormalige brandweerkazerne). 
Voor de exacte omvang en ligging 
van het plangebied wordt verwezen 
naar de verbeelding (plankaart).

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, alsmede het 
bestemmingsplan zelf en het besluit 
om geen exploitatieplan vast te 
stellen en de daarop betrekking 
hebbende stukken, liggen met 
ingang van 19 september 2019 
gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage op werkdagen tijdens 
openingstijden, bij de receptie van 
het gemeentehuis, Oranjeplein 1, 
Goirle en kan dan, of na afspraak, 
worden ingezien. Het plan is ook 
raadpleegbaar via www.goirle.nl en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening kan met ingang 
van 20 september 2019 gedurende 
zes weken (tot en met 31 oktober 
2019) tegen het besluit omtrent 

vaststelling van het bestemmings-
plan beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag door:
a. belanghebbenden die bezwaar 

hebben tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in 
het vastgestelde bestemmingsplan 
in vergelijking met het ont-
werp-bestemmingsplan;

b. belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze naar voren hebben 
gebracht bij de gemeenteraad 
over het ontwerp-bestemmings-
plan;

c. belanghebbenden die weliswaar 
geen (ontvankelijke) zienswijze 
naar voren hebben gebracht bij 
de gemeenteraad over het 
ontwerp-bestemmingsplan, maar 
kunnen aantonen dat zij redelij-
kerwijs niet in staat waren zich 
tijdig met een zienswijze tot de 
gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn 
van naam en adres van de indiener, 
datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is 
ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Gelijktijdig met het 
instellen van beroep kan een verzoek 
om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Indien gedurende de 
bovenstaande beroepstermijn bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlo-
pige voorziening is gedaan, wordt de 
werking van het besluit opgeschort 
totdat op het verzoek is beslist. Het 
besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan, en het besluit om 
geen exploitatieplan vast te stellen 
treden in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn.  Voor 
de behandeling van een beroep-
schrift is griffierecht verschuldigd.
Een belanghebbende kan met ingang 
van 20 september 2019 gedurende 
zes weken, beroep instellen tegen 
het besluit geen exploitatieplan vast 
te stellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State

BELEIDSREGELS

Subsidie-/uitvoeringsregeling 
gemeentetoeslag voor 
peuteropvang Goirle 2019
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de ‘subsidie-/
uitvoeringsregeling gemeentetoeslag 
voor peuteropvang Goirle 2019’ 
vastgesteld. De beleidsregels zijn 
elektronisch bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad van 18 september 
2019. Gelijktijdig is de subsidie-/
uitvoeringsregeling gemeentetoeslag 
voor peuteropvang Goirle 2018, 
ingetrokken. 
U kunt de beleidsregels vinden op 
https://zoek.officielebekend
makingen.nl of via www.goirle.nl.

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. 


