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75 JAAR BEVRIJDING IN GOIRLE
In oktober herdenken we dat Goirle 75 jaar geleden werd bevrijd. De 
laatste maand van de bezetting, oktober 1944, was een bijzonder zware 
tijd vanwege de vele, heftige beschietingen. En met veel slachtoffers en 
grote materiële schade tot gevolg. 

Tentoonstelling 5 oktober
Die moeilijke weken voorafgaand 
aan de bevrijding zijn te lezen in de 
dagboeken van enkele Goirlenaren. 
Hun getuigenissen maken deel uit 
van een de tentoonstelling over de 
bevrijding van Goirle. De opening is 
zaterdag 5 oktober a.s. in het bijzijn 
van wethouder Piet Poos. 

De tentoonstelling, georganiseerd 
door de Heemkundige Kring, is tot 
27 oktober te zien in Het Heem aan 
de Nieuwe Rielseweg 41-43. De 
bezoekdagen zijn 5, 12 en 19 
oktober. En de tentoonstelling is 
geopend op 6, 13, 20 en 27 oktober. 
De toegang is gratis. De openingstij-
den zijn van 14.00 uur tot 16.30 uur. 

Wandeling 13 en 20 oktober
De tentoonstelling is één van de 
diverse activiteiten die worden 
georganiseerd rond de herdenking 
van de oktobermaand van 1944. Op 
13 en 20 oktober kunt u deelnemen 
aan een wandeling door Goirle 
waarbij verschillende locaties 
worden bezocht die van betekenis 
waren bij de bevrijding van Goirle. 
Deelname is gratis. Aanmelden kan 
via secretariaat@heemkunde-
kring-goirle.nl.

Activiteiten op 26 & 27 oktober
Op zondag 26 oktober herdenken 
wij.  En op zondag 27 oktober vieren 
wij de bevrijding. Binnenkort leest u 
hier het volledige programma. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING UITGEREIKT 
OP 50E DERDE WERELD ROMMELMARKT
Op zondagavond 29 september 
reikte burgemeester Mark van 
Stappershoef een Koninklijke 
onderscheiding uit aan Jan van den 
Berg. Hij was blij verrast toen hij 
tegen het einde van alweer de 
vijftigste editie van de Derde Wereld 
Rommelmarkt plotseling in de 
schijnwerpers werd gezet. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

De gemeente Goirle organiseert samen met partners op het gebied van 
preventie, educatie en handhaving twee interessante avonden voor ouders 
van jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Deelname aan deze avonden is gratis. 
Beide avonden worden georganiseerd door een werkgroep die bestaat uit 
Stichting Jong, GGD, Novadic Kentron, het Mill-Hillcollege en wijkagenten. 
Wij nodigen u van harte uit aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

UITNODIGING 

PUBERBREINAVONDEN

Workshops 
Op maandag 7 oktober van 19.30 – 
21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
kunt u drie workshops volgen over de 
onderwerpen groepsdruk, het 
gebruik van social media en het 
fenomeen fear of missing out; en 
gameverslaving. Deze avond is voor u 
als ouder interessant omdat u 
handvatten krijgt om met deze 
onderwerpen om te gaan. Ook kunt u 
vragen stellen aan deskundigen.

Helder Theater 
Op donderdag 28 november van 
19.30 tot 21.30 uur (inloop van 19.00 
uur) is er een interactieve the-

ma-avond over alcohol, roken, het 
maken van keuzes en groepsdruk. 
Deze avond wordt in samenwerking 
met Helder Theater verzorgd. 
Aan deze avond kunt u samen met 
uw kind(eren) deelnemen.

Aanmelden 
Deelname aan de workshops is gratis. 
In verband met de organisatie vragen 
wij u zich uiterlijk 3 oktober voor 
beide avonden aan te melden via de 
website www.eventbrite.nl. 
Hier kunt u de evenementen met de 
zoekterm ‘Goirle’ vinden. Beide 
bijeenkomsten zijn bij Mainframe, 
Sint Jansstraat 1-01 in Goirle. 

Vragen? 
Heeft u vragen over de bijeenkom-
sten, dan kunt u contact opnemen 
met Anita Lemmers van Mainframe. 
Zij is bereikbaar via anitalemmers@
mainframe.nl. 

GROEN

BLADKORVEN: ALLEEN VOOR BLAD

Derde Wereld Rommelmarkt
Jan van den Berg is al 50 jaar zeer 
actief betrokken bij de organisatie 
van de rommelmarkt. Naast zijn rol 
van secretaris onderhoudt hij ook de 
contacten met de projecten, is hij 
contactpersoon voor de stichting 
Wilde Ganzen en zorgt hij voor de 
vergunningsvragen. Daarnaast zorgt 
hij voor de verdeling van de opbreng-
sten en coördineert hij aan welke 
projecten geld gegeven wordt.  
Hij verzorgt draaiboeken, vrijwilligers-
indeling, archief- en beeldmateriaal 
en geeft leiding aan voorbereidings- 
en evaluatievergaderingen. Hij wordt 
gezien als de drijvende kracht van de 
rommelmarkt.

Vrijwilligerswerk
Niet alleen voor de rommelmarkt, 
maar ook voor andere organisaties 
heeft Jan van den Berg zich vele jaren 
ingezet. Van 2007 tot 2019 was hij 
bestuurslid/voorzitter bij de Stichting 
Wereldwinkel Goirle. Tussen januari 
2006 en januari 2008 was hij als 
bestuurslid actief voor GroenLinks 
afdeling Goirle/Riel. Sinds 1984 
vervulde hij diverse functies bij de 
parochie Heikant/Quirijnstok in 
Tilburg. Hij is of was hoofdredacteur 
en vormgever van het parochieblad, 
lid van het koor, lid van het parochie-
bestuur en voorzitter van de diako-
nieraad.

VACATURE
We zijn op zoek naar nieuwe 
collega's: 

Lid Rekenkamer-
commissie
Dongen, Goirle en Loon op Zand
Op www.goirle.nl/vacatures staat 
de volledige vacaturetekst. Als u 
meer wilt weten over de inhoud 
van de functie dan kunt u 
telefonisch contact opnemen 
met de heer J. Verhoeven, 
voorzitter van de Rekenkamer-
commissie via 06-53228715.

SOCIAAL

EVALUATIE ACTIE OP GELDZAKEN
Onder de naam ‘Actie op Geldzaken’ 
startten de gemeenten Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk samen 
met Leystromen dit jaar een proef. 
Wij willen inwoners met beginnende 
financiële problemen zo snel moge-
lijk helpen. Het doel hiervan is 
voorkomen dat kleine schulden 
groter worden. Met dit artikel blikken 
we kort terug op de eerste vijf 
maanden van de pilot.

Persoonlijke benadering
Vaak weten mensen niet waar ze 
terecht kunnen met hun financiële 
problemen. Bianca Haarbosch, 
medewerker Actie op Geldzaken, gaat 
namens de drie gemeenten persoonlijk 
langs bij de inwoners. Zij werkt hierbij 
veel samen met budgetcoach Petra van 
der Meijs van Leystromen. Gelukkig 

staan de meeste inwoners open voor 
een gesprek. Het uitgangspunt van de 
proef is dat inwoners zelf beslissen of 
ze de hulp accepteren. De werkwijze 
van de proef Actie op Geldzaken helpt 
inwoners op weg naar de juiste 
ondersteuning. 

Samenwerking
De gemeenten werken samen met 
zorgverzekeraars CZ en VGZ. Zij geven 
aan de gemeenten door wanneer 
mensen een betalingsachterstand 
hebben. Soms is een beter overzicht 
van inkomsten en uitgaven al 
voldoende om de financiën weer op 
orde te krijgen. De inwoners die hulp 
accepteerden zijn succesvol naar 
verdere hulpverlening geleid. 
Ook voor inwoners die geen hulpver-
lening wilden, was het contact een 

De herfst begint dit jaar vroeg. Door de 
droogte laten veel bomen hun blad 
eerder vallen. De gemeente plaatst net 
als vorige jaren bladkorven in de buurten 
waar veel bomen staan. Op zaterdag 5 
oktober worden de korven geplaatst. U 

kunt daarin zelf het bladafval van de 
stoep of uit uw tuin kwijt. Wij zorgen 
ervoor dat de korf leeg wordt gemaakt. 
Ander tuinafval en GFT hoort niet in de 
bladkorf! Is de korf vol, geef dat dan aan 
ons door via meldpunt@goirle.nl.

VEILIGHEID

WEEK VAN DE VEILIGHEID 7 T/M 13 OKTOBER
Hennepkwekerijen en drugslabs: we 
komen ze overal tegen. In huurhui-
zen en koopwoningen, in loodsen of 
gewoon in het open veld, in openba-
re gebouwen of onder de grond. 

Veilige leefomgeving
Hoe fijn is het als u veilig over straat 
kunt? Hier zijn we met z’n allen 
verantwoordelijk voor: overheden, 
ondernemers én inwoners. Het is dus 
belangrijk dat we met z’n allen alert 
zijn om onze omgeving veilig te 
houden. 

Gevaren drugspand
Ondanks dat we weten dat drugspan-
den overal voorkomen, hopen we 
toch dat we ze niet in onze eigen wijk 
of straat tegenkomen. Toch is dat het 
geval. Drugspanden zijn vaak dichter-
bij dan u denkt. Ondanks dat u er in 
het dagelijks leven niet direct last van 

hebt,  brengen dit soort panden wel 
gevaren met zich mee. Denk aan 
brandgevaar en giftige stoffen.  

Hoe herkent u een drugspand?
Criminelen hopen dat drugspanden 
niet opvallen in de wijk. Toch zijn er 
wel signalen die duiden op de 
mogelijke aanwezigheid van een 
drugspand zoals:   
- Zoete, anijsachtige 
 of chemische geur;

- Condens op de ramen;
- Constant zoemend 
 of brommend geluid;
- Blauwe vaten of jerrycans 
 om het pand;
- Regelmatig bestelwagens of 

kleine vrachtwagens bij het pand.

Meld misdaad
Heeft u het vermoeden dat er in uw 
wijk iets niet klopt? Bel dan de politie 
op 0900-8844 of kijk op de website 
www.politie.nl. Wilt u anoniem 
melden? Bel dan 0800-7000 of ga 
naar www.meldmisdaadanoniem.nl.  

Meer informatie
Wilt u meer weten over wat de 
gemeente eraan doet om  uw 
leefomgeving veilig te houden?  
En wat u zelf kan doen? Lees dan 
verder op de website www.goirle.nl/
veiligheid.html

wake-up call. Zij zijn zelf tot actie 
over gegaan. 

Vervolg
De resultaten van de eerste vijf 
maanden zijn positief. Daarom gaat de 
proef Actie op Geldzaken door tot in 
het eerste kwartaal van 2020. Heeft u 
hulp nodig bij uw financiën? Neem 
dan contact op met de afdeling Sociale 
Zaken van de gemeente Goirle via tele-
foonnummer (013) 5310 531. 



   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.
Burgemeester Philipsenstraat 2, Goirle: 
kappen kastanjeboom 
(ingekomen 25-9-2019)      
Hoge Wal 97, Goirle: plaatsen hekwerk 
(ingekomen 19-9-2019)      
Kempenlaan - Halve Maan ong., 

kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie E 4570 en 4612: kappen vier 
winterlindes (ingekomen 20-9-2019)      
Kerkstraat 3, Riel: kappen acht bomen 
begraafplaats (ingekomen 23-9-2019)     
Langenboomstraat 11, Goirle: snoeien 
watercypres (ingekomen 18-9-2019)      
Schootjesbaan 2, Riel: gebruiken 
bedrijfsruimte tijdelijke woonruimte 
(ingekomen 23-9-2019)
Struikheide 1, Riel: bouwen woning met 
garage (ingekomen 23-9-2019)   
Van Haestrechtstraat 13, Goirle: bouwen 
erker (ingekomen 21-9-2019)   

Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning ter inzage
Tilburgseweg 176, Goirle, bouwen 
aanbouw
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.

Verleende omgevingsvergunning
Abcovenseweg 21c, Goirle: bouwen 
kantoorpand (verzonden 23-9-2019)               
Dorenweg ong., kadastraal bekend 

gemeente Goirle, sectie A 3362: kappen 
eikenboom (verzonden 23-9-2019)                   
Looienhoek 7, Riel: verbouwen woning 
(verzonden 23-9-2019)                   
Scheerdershofje 1a, Goirle: uitbreiden 
woning eerste etage (verzonden 23-9-2019

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning
Voor het houden van de intocht van 
Sinterklaas in Riel en Goirle op zondag 17 
november 2019 (verzonden 27-09-2019)

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 verzenddatum.  
Meer informatie via T (013) 5310 610. 

VERKEER 

GLADHEIDSBESTRIJDING

Nieuwe manier van strooien
De gemeente Goirle strooit aanko-
mende winter preventief met nat 
zout. Het strooizout wordt, vlak voor-
dat het op de weg wordt gestrooid, 
nat gemaakt met een zoutoplossing. 
Hierdoor blijft het zout beter op de 
weg liggen en gebruiken we de helft 
minder zout. Deze techniek is, naast 
de kostenbesparing, beter voor het 
milieu en effectiever.
Bij veel sneeuw of ijzel is alleen 
vooraf strooien niet voldoende. 
Afhankelijk van de situatie moeten 
we dan vaker strooien of bij hevige 

sneeuwval zelfs met sneeuwschui-
vers werken. Het overgrote deel van 
de strooiacties is echter preventief.

Wat merkt u er nu van?
Vanaf 1 oktober worden de paaltjes 
op de fietspaden alvast voor de 
gehele winterperiode verwijderd. 

Zodat tijdens slecht weer de ge-
meente sneller kan strooien. Merkt u 
in uw omgeving dat hierdoor auto’s 
van de fietspaden gebruik gaan 
maken? Meld dit dan bij de politie. 
Tegelijkertijd treft u vanaf 1 oktober 

weer de gele kisten in het straat-
beeld aan. Deze gele kisten bevatten 
strooizout voor o.a. de schoolplei-
nen, de kerkpleinen, de ingang van 
verpleeg- en bejaardenhuizen en 
rondom het medisch centrum.

Wanneer en waar strooit  
de gemeente?
Zodra er slecht weer op komst is, 
strooit de gemeente op de hoofdwe-
gen, hoofdfietspaden en op wijkont-
sluitingswegen. Op de A58 is 
Rijkswaterstaat verantwoordelijk 
voor de gladheidsbestrijding, op de 
Beeksedijk de gemeente Hilvaren-
beek, op de Alphenseweg/Brakel de 
ABG-gemeente en op een deel van 
de Abcovenseweg en Ambrosiusweg 
de gemeente Tilburg. 

Van oktober tot april houdt de gemeente zich bezig met gladheidbestrijding. 
Ook al schijnt de zon nog volop en is het slechte weer (nog) ver weg.  
En mocht het in april en mei nog glad worden, dan wordt natuurlijk ook 
gestrooid.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING
Dinsdag 8 oktober 2019, 
raadzaal gemeentehuis

Oordeelsvormend, 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel Koersdocument 

Baceartlant

4. Wisseling
5. Raadsvoorstel Evaluatie 
 Goirle aan de slag
6. Afsluiting

Meer informatie en uitzendingen van 
vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.nl

Kijk voor meer info op:
www.goirle.nl


