
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
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NIEUWE JEUGDGEMEENTERAAD 
GEÏNSTALLEERD

Tijdens een drukbezochte bijeen-
komst installeerde burgemeester 
Mark van Stappershoef op woens-
dag 2 oktober de elfde Jeugdge-
meenteraad (verder: JGR). In de 
raadzaal van de gemeente Goirle, 
legden de nieuwe leden onder 
toeziend oog van een gemeente-
raadslid, ouders, grootouders, 
broertjes en zusjes een verklaring af 
ten overstaan van burgemeester 
Van Stappershoef. Zij beloofden 
eerlijk verkozen te zijn - geen 
cadeaus te hebben uitgedeeld in ruil 
voor stemmen - en hun werk voor 
de JGR eerlijk te doen.

Nieuwe leden
In de JGR zitten 16 kinderen uit 
groep zeven van de basisschool. 
Iedere basisschool in de gemeente 
Goirle levert twee jeugdgemeente-
raadsleden af. Zij zijn door middel 
van verkiezingen op hun school 
verkozen door hun medescholieren. 
Wethouder Piet Poos is blij dat er 
weer nieuwe Jeugdgemeenteraads-
leden klaar staan: ‘Kinderen leren zo 

al jong hoe een politiek systeem 
werkt en hoe zij invloed kunnen 
uitoefenen. Daarnaast helpt het ons 
ook om beter op de hoogte zijn van 
wat leeft onder de jeugd. Ik vind het 
heel waardevol dat kinderen op een 
speelse manier kennis maken met 
taken en verantwoordelijkheden van 
onze gemeente. Niet alleen voor nu, 
maar ook voor in de toekomst.’

Dankwoord
Voordat de nieuwe JGR kon worden 
geïnstalleerd, nam wethouder Piet 
Poos als voorzitter van de JGR 
afscheid van de vorige JGR, die zich 
de afgelopen twee jaar heeft ingezet 
voor een beter Goirle. Hun hoofd-
project was de toekomstvisie over 
het Cultureel Centrum Jan van 
Besouw. Ook bespraken zij onder-
werpen als het voorkomen van 
pesten onder jongeren. Wethouder 
Poos bedankte alle oud-leden 
persoonlijk voor hun inzet en 
verraste hen met een oorkonde, 
bedankbrief en een centrumbon.

VEILIGHEID

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

Veilige leefomgeving
Hoe fijn is het als u veilig over straat 
kunt? Hier zijn we met z’n allen verant-
woordelijk voor: overheden, onderne-
mers 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 drugspanden 
overal voorkomen, hopen we toch dat we 
ze niet in onze eigen wijk of straat 
tegenkomen. Toch is dat het geval. 
Drugspanden zijn vaak dichterbij 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 

DUURZAAMHEID

GOIRLE DOET MEE AAN PROEF SLIMME 
LED-VERLICHTING
Het fietspad aan de Genderlaan, voor de 
fietstunnel naar Riel, heeft tegenwoordig 
als proef slimme led-verlichting. De 
verlichting is standaard gedimd naar 20% 
en schakelt naar 100% licht als er 
voetgangers of fietsers worden gesigna-
leerd. Hiermee bespaart de gemeente 
60% aan energie. En door betere 
verlichting wordt ook de sociale veiligheid 
verhoogd.

Proefresultaten
Binnen deze proef wordt de slimme 
verlichting getest. En verder ontwikkeld 
zodat er slimme verlichting ontstaat die 
meer dan 60% energie bespaard en geen 
afbreuk doet aan de veiligheid. Daarom is 
uw ervaring met de slimme verlichting 
van groot belang. U kunt uw ervaring 
delen via het reactie formulier op www.
ikares.eu/pilots/tunnel-goirle/. De proef 
in Goirle duurt tot eind 2020.

En in de tunnel?
Op dit moment hangt er in de tunnel aan 
de Genderlaan nog geen slimme 
led-verlichting. Begin 2020 willen we hier 
verandering in aanbrengen.  Bij deze 
nieuwe binnenverlichting is het slim 
dimmen en volledig branden bij signale-

ring nog steeds een belangrijk onderdeel. 
Maar daarnaast wordt bij deze vorm van 
slimme verlichting:
-  het monitoren en regelen van het 

onderhoud via een digitale portaal 
geregeld;

-  een aanrijding tegen de mast automa-
tisch doorgegeven aan de gemeente;

-  de verlichting direct volledig aangezet 
bij een calamiteit.

Samenwerkingsproject
Deze proef is een samenwerking tussen 
de gemeente Goirle, Lightronics en 
Remoticom. Deze proef valt binnen het 
IKARES-project en wordt medegefinan-
cierd door de Europese Unie vanuit het 
Europese Fonds voor regionale ontwikke-
lingen.

75 JAAR BEVRIJDING

TENTOONSTELLING 
GEOPEND DOOR 
WETHOUDER  
PIET POOS
Afgelopen zaterdag opende wethouder 
Piet Poos de tentoonstelling “75 jaar 
bevrijding”, georganiseerd door de 
Heemkundige Kring. Deze tentoonstelling 
is tot 27 oktober te zien in Het Heem aan 
de Nieuwe Rielseweg 41-43. De bezoek-
dagen zijn 5, 6, 12, 13, 19, 20 en 27 
oktober. De toegang is gratis. De 
openingstijden zijn van 14.00 uur tot 
16.30 uur.

GEMEENTERAAD

BURGERINITIATIEF: UW WENS OF IDEE VOOR GOIRLE TELT!
De gemeenteraad van Goirle hoort 
graag van uw welke kansen u ziet 
voor onze gemeente. Iedere inwoner 
of rechtspersoon uit de gemeente 
Goirle kan een burgerinitiatief 
starten. Dat is een voorstel waarmee 
u een onderwerp op de agenda van 
de gemeenteraad kunt plaatsen. 
Denk bijvoorbeeld aan: het plaatsen 
van een bankje waar mensen samen 
kunnen komen, een losloopveld voor 
honden, een pand een monumentsta-
tus geven of het opzetten van een 
nieuw museum. 

Hoe gaat het in zijn werk?                                
Voor het indienen van een burgerini-
tiatief geldt een aantal ‘spelregels’. 
Deze vindt u op https://raad.goirle.nl/
organisatie/uw-invloed/burgerinitia-
tief. U kunt online een burgerinitiatief 
indienen via gemeenteraad@goirle.
nl. Opsturen via de post kan natuurlijk 
ook aan: Gemeenteraad Goirle, t.a.v. 
de griffie, Postbus 17, 5050 AA Goirle. 

En daarna?               
U ontvangt binnen twee weken 
bericht of uw aanvraag voldoet aan 

de spelregels. Als dat zo is, dan wordt 
uw voorstel in een eerstvolgende 
raadscommissie besproken. U wordt 
uitgenodigd om uw idee mondeling 
toe te lichten. Daarna wordt het 
doorgestuurd aan de raad. Ook 
hiervoor wordt u uitgenodigd en kunt 
u de raad vertellen over uw wens of 
idee. De raad neemt hierna een 
besluit over het burgerinitiatief en de 
te nemen vervolgstappen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de griffie via (013) 5 310 626.

GESCHIEDENIS

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 slachtof-
fers en grote materiële schade tot 
gevolg. 

Tentoonstelling
De moeilijke weken voorafgaand aan 
de bevrijding zijn beschreven in de 
dagboeken van enkele Goirlenaren. 
Hun getuigenissen maken deel uit 
van de tentoonstelling over de 

bevrijding van Goirle. Deze tentoon-
stelling, georganiseerd door de 
Heemkundige Kring is tot 27 oktober 
te zien in Het Heem aan de Nieuwe 
Rielseweg 41-43. De bezoekdagen 
zijn 5 en 6, 12 en 13, 19 en 20 en 27 
oktober. De toegang is gratis. De 
openingstijden 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 secretari-
aat@heemkundekring-goirle.nl.

Activiteiten op 26 & 27 oktober
Op zondag 26 oktober herdenken wij. 
En op zondag 27 oktober vieren wij 
de bevrijding. Op www.goirle.nl vindt 
u het complete programma terug 
door te zoeken op ‘bevrijding’.



   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.
Gorps Baantje 1, Goirle: realiseren 
schietbaan Gilde Sint Joris en plaatsen 
bijgebouw (ingekomen 25-9-2019)
Kerkstraat 6 en 10, Riel: kappen vijf 
bomen (ingekomen 30-9-2019)      
Wittendijk 2, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 30-9-2019)  

Aanvraag ontwerpbeschikking 
Wabo vergunning, uitgebreide 
procedure
Vijfhuizenbaan 14 Riel, Rooplu Riel B.V.: 
enkele interne wijzigingen in opslag van 
(gevaarlijke) stoffen binnen pluimvee-
houderij
De aanvraag, met de bijbehorende 
stukken liggen tot en met woensdag 20 
november 2019 ter inzage bij de 
gemeente Goirle.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan iedereen 
een zienswijze over het ontwerp naar 
voren brengen. Een schriftelijke 
zienswijze richt u aan de Omgevings-
dienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB), Postbus 75, 5000 AB, Tilburg. 
Zienswijzen digitaal indienen is ook 
mogelijk via: info@omwb.nl. Beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan 
worden ingediend als ook een zienswijze 
is ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king en men belanghebbende is. 

Verlengen proceduretermijn met 
zes weken
Tilburgseweg 117, Goirle: procedureter-
mijn kapaanvraag (verzonden 30-9-2019)
Dr. Keyzerlaan 4 , Goirle: procedureter-
mijn kapaanvraag (verzonden 30-9-2019)

Verleende omgevingsvergunning
Frankische Driehoek 2a, Goirle: 
aanpassen zalinggoot (verzonden 
30-9-2019)                    
Langenboomstraat 11, Goirle: snoeien 
watercipres (verzonden 30-9-2019)                     
Van Haestrechtstraat 13, Goirle: bouwen 
erker (verzonden 30-9-2019)                            
Wethouder de Brouwerstraat 12, Goirle: 
uitbreiden woning eerste verdieping 
(verzonden 30-9-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerp-bestemmingsplan 
“Boschkens fase 4C” (Goirle) en 
ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde.
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend, dat op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en 
de Wet geluidhinder met ingang van 3 
oktober 2019 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp-bestemmingsplan 

“Boschkens fase 4C” (NL.IMRO.0785.
BP2019002Boschkens-ow01) en het 
daarop betrekking hebbende;

- ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
op grond van de Wet geluidhinder.

Doel, ligging en begrenzing

Het plan voorziet in de mogelijkheid tot 
het bouwen van maximaal 22 woningen 
ten noorden van de Rillaersebaan en 
achter de percelen aan de Tilburgseweg, 
in de kern Goirle. Aan de westzijde wordt 
het plangebied begrensd door de 
Venneweg. Voor de exacte begrenzing 
van het plangebied wordt verwezen naar 
de verbeelding (plankaart).

Ter visie en reageren
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 
daarop betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende bovengenoemde termijn ter 
inzage, op werkdagen tijdens openings-
tijden, bij de receptie van het gemeente-
huis, Oranjeplein 1, Goirle en kan dan, of 
na afspraak, worden ingezien. Het plan is 
ook raadpleegbaar op de gemeentelijke 
website www.goirle.nl en op www.
ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder over het ontwerp-be-
stemmingsplan zijn zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Goirle, 
naar keuze, op de volgende wijze:
*  schriftelijk (adres: gemeenteraad van 

Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of
*  mondeling, na afspraak met de 

behandelend ambtenaar (telefoon 
013-5310658).

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend voornemens 
te zijn ten behoeve van de nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling voor het 
plangebied van het bestemmingsplan 
“Boschkens fase 4C” hogere grenswaar-

den vast te stellen in de zin van de Wet 
geluidhinder. Het bestemmingsplan voor-
ziet in de bouw van 22 woningen. De 
maximaal vast te stellen hogere 
grenswaarde is 58 dB.
 
Ter visie en reageren
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
en de daarop betrekking hebbende 
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor 
een beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende bovengenoemde termijn ter 
inzage, op werkdagen tijdens openings-
tijden bij de receptie van het gemeente-
huis, Oranjeplein 1, Goirle en kan dan, of 
na afspraak, worden ingezien. Het 
ontwerp-besluit is raadpleegbaar op de 
gemeentelijke website www.goirle.nl 

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden over het 
ontwerp-besluit hun zienswijze naar 
voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Goirle, 
naar keuze, op de volgende wijze:
* schriftelijk (adres: gemeenteraad van 
Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of
* mondeling, na afspraak met de 
behandelend ambtenaar (telefoon 
013-5310802).

VERORDENINGEN

Financiële verordening 
gemeente Goirle 2019
De raad heeft de ‘Financiële verordening 
gemeente Goirle 2019’ vastgesteld. De 
verordening is elektronisch bekendge-
maakt in het Gemeenteblad van 9 
-10-2019. Gelijktijdig is de Financiële 
verordening gemeente Goirle 2017, 
ingetrokken. U kunt de verordening 

vinden op https://zoek.officielebekend-
makingen.nl of via www.goirle.nl.

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Standplaatsvergunning
Verkoop oliebollen 1-11-2019 t/m 
31-12-2019 vanaf parkeerterrein 
Blokakkers, Riel.
(verzonden 1-10-2019)

Verklaring van geen bezwaar
Meevoeren van historische wapens 
tijdens rit met legervoertuigen zondag 
27-10-2019.
(verzonden 1-10-2019)
Opstijgen en landen paramotor vanaf 
perceel Breehees 5a, Goirle. (verzonden 
1-10-2019)

Evenementenvergunning
Openingsweekend Schijnvliegveld De 
Kiek Oude Tilburgsebaan op 26 en 
27-10-2019
(verzonden 1-10-2019)T
Tonpraatavonden inrichting Wim 
Rötherlaan 8, Goirle op zaterdagavond 
26-10-2019
(verzonden 3-10-2019)

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. 


