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Zaterdag 21 september was het World Cleanup Day. Het resultaat: twee 
volle wagens met afval! Dankzij zeker 30 vrijwilligers, 15 duikers en een 
geweldige samenwerking tussen Walhoeve, 24Diving, Serge Pellikaan, 
Diamant, gemeente en vele buurtbewoners. Allemaal willen zij dat de 
Oostplas een fijne natuurplek blijft.

AFVAL

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING
De meeste pmd-containers zijn inmiddels vervangen door blauw-oranje 
duocontainers. Het is een hele operatie, waarbij veel goed is gegaan en gaat, 
maar sommige dingen ook niet. Vanaf 1 oktober zamelen we afval op een 
nieuwe manier in.

Op een rijtje
•	GFT:	Vorige	week	is	de	gft-contai-

ner voor de laatste keer volgens de 
oude planning opgehaald. Dit was 
in een even week, vanaf 1 oktober 
wordt	de	gft-container	geleegd	in	
de oneven weken. Hierdoor duurt 
het één keer 3 weken voordat de 
container weer geleegd wordt.

•	Duo-container	(papier	&	pmd):	In	
de week van 16 óf 23 september 
wordt	de	duo-container	voor	het	
eerst geleegd. het ophalen van 
PMD in de hele gemeente wordt 
over 2 weken verdeeld.

• Rest: Voor de restafvalcontainers 
loopt de oude planning nog tot en 
met 29 september. Het ophalen 
van het restafval in de hele 
gemeente wordt over 2 weken 
verdeeld. Het kan dus zijn dat in de 
laatste week van september het 
restafval opgehaald wordt volgens 

de oude regeling en een week later 
het restafval nog een keer opge-
haald wordt via de nieuwe inzame-
lingsregeling. Dit is éénmalig 
tijdens	de	overgangsperiode.

Ophaaldagen kunnen veranderen!
Door de wijziging kan het zijn dat 
ophaaldagen veranderen. Kijk 
hiervoor op www.mijnafvalwijzer.nl 
of in de AfvalwijzerApp. Hier staan de 
juiste inzameldagen op. Klopt er iets 
niet? Meld dit dan via het online 
meldpunt op www.goirle.nl. 

Let	op:	vul	altijd	uw	eigen	postcode	
en huisnummer in! De scheiding van 
de routes kan namelijk in één straat 
liggen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 
dat de overkant van de straat in een 
andere route zit en dat daar de 
containers op een andere dag 
geleegd worden. 

SPORT & CULTUUR

SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF BREKEN ALLE RECORDS!
De populariteit van “Sjors” stijgt naar ongekende hoogtes. Voor het 7e jaar op 
rij werd het inschrijfrecord verpulverd. Het sport- & cultuurstimuleringsproject 
‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de gemeente Goirle kende een vliegende 
start. Vanaf de kick-off op 4 september stond de teller na één dag al op ruim 
600 inschrijvingen. Inmiddels staat de teller op meer dan 1000 inschrijvingen! 

Laagdrempelig zonder direct  
te worden 
Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van 
de basisscholen uit Goirle hebben 
een exemplaar van het Sjorsboekje 
ontvangen, waarin meer dan 50 
activiteiten	worden	aangeboden.	 
Via	Sjors	Sportief	&	Sjors	Creatief	
kunnen basisschoolkinderen op een 
laagdrempelige	manier,	vaak	gratis,	
kennismaken met veel verschillende 
activiteiten,	zonder	meteen	lid	te	
hoeven worden. 

Populair 
De	activiteiten	Dansen,	Freerunning,	

Hockey,	Judo,	Lasergamen,	Scouting,	
Turnen,	Tennis	&	Boksen	hadden	
binnen enkele minuten enorm veel 
inschrijvingen.	Aan	de	creatieve	kant	
waren	Boltaartjes	versieren,	Muziek	
Maken,	Mozaïeken,	Tekenen	&	
Schilderen heel populair. We advise-
ren kinderen de website www.
sjorssportief.nl	goed	in	de	gaten	te	
houden, want verenigingen bieden 
vanwege het succes nieuwe cursus-
sen aan. 

Meer informatie? 
Sjors	Sportief	&	Sjors	Creatief’	zijn	
één van de instrumenten die de 

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 woensdag 2 
oktober 2019. De vrijwilligersavond 
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 ambassa-

deurswerk. 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; 
Vrijwilligersprijs. 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. 

PRINSJESDAG

ZORGZAAM BRABANT BRENGT RIELENAREN  
OP DE BEEN NAAR DEN HAAG
Het	is	een	oude	traditie,	een	burger-
deputatie	langs	de	route	van	de	
Koning en Koningin op weg naar het 
Binnenhof	tijdens	Prinsjesdag.	Dit	
jaar	kwam	de	burgerdeputatie	uit	
Noord-Brabant.	Ongeveer	190	
Brabanders	die	zich	vrijwillig	inzetten	
voor anderen stonden vorige week 

op de Korte Vijverberg langs de route 
van	de	Koninklijke	stoet.	In	iedere	
Brabantse	gemeente	zijn	door	de	
burgemeesters	of	Commissaris	van	
de Koningvrijwilligers gevraagd om 
deel	te	nemen	aan	de	deputatie,	zo	
ook in Goirle. De familie Huijbregts 
van	zorgboerderij	Van	’t	Zandeind	in	

OPROEP

VETERANENDAG HART VAN BRABANT 2019

gemeente Goirle inzet om haar 
beleidsdoelen te behalen op het 
gebied van sport en cultuur. Het blijkt 
een succesvolle methode om 
kinderen	van	de	basisschoolleeftijd	
enthousiast te maken voor deelname 
aan	sport	en	cultuur.	Inschrijven	is	
nog het hele schooljaar door moge-
lijk.	Meer	informatie:	
info@sjorssportief.nl	

Op zondag 27 oktober 2019 is de 
regionale Veteranendag Hart van 
Brabant.	Deze	dag	staat	ook	in	het	
teken	van	de	75-jarige	bevrijding	van	
Tilburg. Hierbij zijn alle veteranen uit 
de	regio	Hart	van	Brabant	(gemeen-
ten: Dongen, Hilvarenbeek, Gilze en 
Rijen, Goirle, Loon op Zand, Oister-
wijk en Tilburg) van harte welkom. 

Programma
De veteranen, maar ook andere 
belangstellenden, kunnen op deze 
dag van 10:00 tot ca. 17:00 genieten 
van	diverse	re-enactmentgroepen,	
waaronder	Bartje	Cie	en	MARS,	die	
historische gebeurtenissen op een zo 
authentiek	mogelijke	manier	
uitbeelden.	Ook	komt	er	een	defilé	
met ongeveer 150 oude voertuigen, 

met daarnaast nog muziekkorpsen en 
enkele militaire eenheden. 

Locatie
De	organisatie	van	de	regionale	
Veteranendag	Hart	van	Brabant	is	dit	
jaar in handen van gastgemeente 
Tilburg.	De	activiteiten	vinden	plaats	
in	en	rond	de	locatie	“Oude	Wagen-
makerij”,	Burgemeester	Brokxlaan,	
5014DC	Tilburg.

Aanmelden
U kunt zich als veteraan uit de 
gemeente Goirle aanmelden voor 
deze dag. Dit kunt u doen door 
uiterlijk 10 oktober 2019 een mail te 
sturen naar info@goirle.nl, onder 
vermelding	van	“aanmelden	vetera-
nendag Tilburg 2019”.

Riel vormde samen met Frans van 
Dongen,	voorzitter	van	Seniorenbe-
langen Riel, de afvaardiging van de 
gemeente	Goirle.	Na	afloop	gaven	ze	
aan	‘geweldig	te	hebben	genoten’.	
Alle deelnemers waren te herkennen 
aan de sjaal met daarop de karakte-
ristieke	Brabantse	kleuren.

WORLD CLEANUP DAY



   PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
De aanvragen zijn in te zien bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverlening 
en	Handhaving.	Bezwaren	kunt	u	pas	
indienen nadat de omgevingsvergunning 
is verleend en is toegezonden aan de 
aanvrager.
Bergstraat 116a, Goirle: plaatsen 
dakkapel	(ingekomen	11-9-2019)
Dorenweg ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie A 3362: kappen 
eikenboom	(ingekomen	17-9-2019)						
Goorweg 2, Riel: bouwen stal/carport 

(ingekomen	12-9-2019)
Kerkstraat 2, Riel: kappen walnoten-
boom	(ingekomen	13-9-2019)						

Verleende omgevingsvergunning
Hoogeindseweg 31, Goirle: verbouwen 
bungalow	(verzonden	16-9-2019)					
Kruisbaan 1, Goirle: kappen beuk 
(verzonden	18-9-2019)												
Oranjeplein 66, Goirle: kappen boom 
(verzonden	12-9-2019)											
Romeinse Tijd 3, Goirle: kappen boom 
(verzonden	16-9-2019)												
Struikheide 8, Riel: aanleggen tweede 
uitweg	(verzonden	11-9-2019)

Intrekken omgevingsvergunning
Oranjeplein 66, Goirle: op verzoek van 
de vergunninghouder is de verleende 
vergunning voor de kap van een boom 
op het perceel ingetrokken (verzonden 
18-09-2019)

Geaccepteerde melding
Frankische Driehoek 2a, Goirle: 
brandveilig gebruik van de Open Hof en 
obs	Den	Bongerd	(verzonden	17-9-2019)

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Exploitatievergunning
Doelstraat 16, Goirle: Uitbaten van een 
take-away	/	cafetaria	(verzonden	
16-09-2019)

Exploitatievergunning en Drank 
en horecavergunning
Kloosterstraat 12, Goirle: Uitbaten hotel 
(verzonden	16-09-2019)

Evenementenvergunning
Dorpsplein, Riel: plaatsen van een 

kerststal	van	07-12-2019	t/m	11-01-2020	
(verzonden	19-09-2019)
Spinnerijstraat, Goirle: buurtfeest op 
zaterdag	21-09-2019	(verzonden	
16-09-2019)

BEZWAAR MAKEN?
Informatie	over	bezwaar	maken	is	te	
vinden op www.goirle.nl/klachtenenbe-
zwaar. 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.


