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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. 

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

BOCHT DORPSSTRAAT – TILBURGSEWEG 
VEILIGER VOOR FIETSERS
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Maandag is de gemeente begonnen met het verplaatsen van de muur op de hoek van de 
Dorpsstraat – Tilburgseweg. Hiermee wordt de bocht overzichtelijker en daarmee veiliger 
voor overstekende fietsers. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken. 
Omdat het fietspad tijdens de werkzaamheden wordt afgezet, rijden fietsers wél tijdelijk 
op de weg. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

We zijn op zoek naar  
nieuwe collega’s: 

Medewerker  
Informatie- 

management
32 uur per week

Voorzitter en 
lid van de commissie 

voor bezwaarschriften 
m/v

Op www.goirle.nl/vacatures staat 
de volledige vacaturetekst. 

Als u meer wilt weten over de inhoud 
van de functie van medewerker 
informatiemanagement kunt u 

contact opnemen met 
Ronald van Andel, 

informatiemanager via 
(013) 5310 674 of met 

Ruud Lathouwers, 
afdelingshoofd Bestuurs- en 

directie-ondersteuning, 
via (013) 5310 690. 

Voor meer informatie over 
de functie ‘voorzitter en lid van 
de commissie bezwaarschriften’ 

kunt u contact opnemen 
met ambtelijk secretaris  

van de commissie, 
Wim den Hartog via (013) 5310 623, 

of via wim.den.hartog@goirle.nl.
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VEILIGHEID

PAS OP VOOR BABBELTRUCS!

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt 
steeds vaker voor: onbekenden bellen 
bij u aan en gebruiken een smoes om 
bij u binnen te komen. Vervolgens 
stelen zij uw geld en andere waardevol-
le bezittingen. Geloof niet alles wat 
mensen tegen u zeggen. Oplichters 
vertellen vaak mooie of juist heel 
zielige verhalen. Of ze zeggen dat ze bij 
een bank of de thuiszorg werken. 
Medewerkers van dit soort bedrijven 
komen niet zomaar langs, zij maken van 
tevoren een afspraak. Om u te 
wapenen tegen een babbeltruc, leest u 
hieronder een aantal tips van de politie 
om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van een babbeltruc.

Tips
Kijk voor u uw deur open doet, eerst 
wie heeft aangebeld. Kent u de 
persoon niet en vertrouwt u het niet? 
Vraag dan eerst wie de persoon is en 
wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u 
het nog niet? Bel dan 112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt 
zetten, bijvoorbeeld met een kierstand-
houder. Of laat een kijkgaatje in uw deur 
maken. Zo kunt u zien wie er voor uw 
deur staat zonder uw deur open te doen. 
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs.
Ook als iemand zegt dat hij of zij van de 

gemeente, een bedrijf of instelling is. 
Heeft iemand geen legitimatie bij zich, 
maak dan een nieuwe afspraak. 
Vertrouwt u het niet, bel dan 112.
Om aan hun buit te komen maken 
sommige dieven gebruik van geweld. 
Raak dan niet in paniek. Blijf altijd 
rustig en probeer met praten de man of 
vrouw naar buiten te krijgen. Kijk goed 
en probeer te onthouden hoe hij of zij 
er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk door 
het raam waar ze heen lopen. Bel direct 
112 en vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar 
buiten. Vaak komen dieven met z’n 
tweeën. De ene persoon maakt een 
praatje met u, terwijl de andere uw 
huis binnensluipt om uw spullen te 
stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen 
thuis bent. Soms komt iemand via de 
achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij 
de voordeur staat te praten.

Meer informatie en aangifte doen
Om aangifte te doen van een babbel-
truc belt u met de algemene meldlijn 
0900-8844 als de dader verdwenen is. 
Als de dader nog in de buurt is, belt u 
met 112! Kijk voor meer informatie ook 
eens op www.politie.nl/onderwerpen/
babbeltruc

WERKZAAMHEDEN

ONDERHOUD KRUISBEELD 
ABCOVENSEWEG 
In de tweede week van november 
gaan we het kruisbeeld vlakbij 
Abcovenseweg 18 losmaken en met 
een vrachtwagen voor onderhoud 
naar een werkplaats brengen. Daar 
wordt het beeld schoongemaakt en 
worden oude verflagen verwijderd. 
Nadat het beeld gedroogd is laten we 
het restaureren. Naar verwachting 
staat het na drie maanden weer op 
zijn oorspronkelijke plek.

Achtergrond
Op zondag 1 september 2002 nam de 
gemeente Goirle de grond en het 
kruisbeeld van de buurtschap 
Abcoven over. Bij de notaris is 
vastgelegd dat de gemeente Goirle 
vanaf dat moment voor de komende 
honderd jaar het onderhoud aan het 

kruisbeeld en het omliggende 
plantsoen voor haar rekening neemt.

VEILIGHEID

ZET JE LICHT AAN!
Al gezien? Op verschillende plekken in 
Goirle en Riel zijn er al fanatiek 
lichtgevende krijtteksten op de 
fietspaden gezet. Ook vanuit het 
basisonderwijs zijn leerlingen aange-
spoord om de teksten aan te brengen. 
De boodschap: Zet je licht aan! Want 
dit jaar staat de verkeersveiligheids-
campagne ‘Brabant gaat voor NUL 
verkeersdoden’ in het teken van 
zichtbaarheid. 

Dat is nodig, want uit onderzoek blijkt 
dat het aantal fiets- en motorvoertui-
gongevallen bij duisternis flink afneemt 
als de voor- en achter verlichting goed 
werkt. Bij fietsers is dat helaas nog te 
weinig het geval. Vorig jaar slechts 66% 
van de fietsers voor- én achterlicht aan 
staan.

Meer informatie vindt u via 
http://tiny.cc/fietsverlichting. 

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADSVERGADERING
Dinsdag 12 november 2019, raadzaal gemeentehuis
Besluitvormend, 17.00 uur

1. Opening
2. Programma behandeling begroting 2020 en dekkingsplan

17:00 uur Opening en toelichting op opzet vergadering
17:05 uur 5 minuten algemene beschouwingen per fractie. 
 Fracties kondigen in de beschouwing ook aan welke 

amendementen en/of moties zij indienen. Na elke inbreng  
3 minuten tijd voor vragen / antwoorden / verduidelijking / 
gesprek.

 Spreekvolgorde: SP, Lijst Riel Goirle, D66, CDA, PvdA, Pro Actief 
Goirle, Arbeiderspartij Goirle Riel, VVD.

18:15 uur Voorzitter vat samen door alle ingediende amendementen en 
moties te benoemen en de strekking voor te lezen.

18:30 uur Pauze + maaltijd + gelegenheid onderling overleg. College kan 
zich beraden op ingediende amendementen en moties.

19:30 uur Hervatting vergadering. College reageert op ingediende 
amendementen en moties.

20:00 uur Raadsdebat over inbreng, amendementen en moties
22:00 uur Besluitvorming over (sub)amendementen, moties en  

de raadsvoorstellen (begroting en dekkingsplan en  
de verordeningen leges en heffingen)

3. Raadsvoorstel Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
4. Raadsvoorstel Legesverordening 2020
5. Raadsvoorstel Verordening eenmalig riool-aansluitrecht 2020
6. Raadsvoorstel Verordening hondenbelasting 2020
7. Raadsvoorstel Verordening marktgelden 2020
8. Raadsvoorstel Verordening op de heffing en de invordering van afvalstof-

fenheffing 2020
9. Raadsvoorstel Verordening op de heffing en de invordering van toeristen-

belasting 2020
10. Raadsvoorstel Verordening precariobelasting 2020
11. Raadsvoorstel verordening rioolheffing
12. Raadsvoorstel BURAP 2
13. Raadsvoorstel Evaluatie Goirle aan de slag
14. Lijst ingekomen stukken vergadering 12 november 2019

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

Laat niemand binnen

Wat ze ook
verzinnen
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  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.
• Bodepad 6, Goirle: kappen boom 

(ingekomen 27-10-2019) 
• De Schoolmeesterpad ong., kadastraal 

bekend gemeente Goirle sectie A 3468: 
dunnen bomenrij  
(ingekomen 29-10-2019) 

• Martin Luther Kinglaan 108, Goirle: 
aanbouwen tuinkamer  
(ingekomen 11-10-2019) 

• Nicolaas Beetsdreef 2, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 22-10-2019) 

• Pastoor Sprangersstraat 20, Goirle: 
bouwen berging (ingekomen 28-10-2019) 

• Tilburgseweg 97, Goirle: realiseren drie 
bergingen (ingekomen 29-10-2019) 

• Tilburgseweg 97, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 25-10-2019) 

• Tilburgseweg 115, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 23-10-2019) 

• Urnenveld 10, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 29-10-2019)  

Verlengen proceduretermijn 
omgevingsvergunning
• Tilburgseweg 152, Goirle: kapaanvraag is 

met zes weken verlengd  
(verzonden 29-10-2019)

• Tilburgseweg 116a, Goirle:  
aanvraag plaatsen dakkapel  
(tot 18 december 2019) 

Verleende omgevingsvergunning
• Dagpauwoog 13 Goirle: bouwen 

bijgebouw (verzonden 21-10-2019)
• Doctor Keyzerlaan 4, Goirle: kappen zes 

coniferen (verzonden 28-10-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Abcovenseweg 
23 en 23A" (Goirle)
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Goirle maakt op 
grond van de artikelen 3.8 en 6.14 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad op 22 oktober 2019 het 
bestemmingsplan “Abcovenseweg 23 en 
23a” (NL.IMRO.0785.BP2018007Abcoven-
se-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. De 
wijziging betreft een aanpassing van het 
landschappelijk inpassingsplan dat als 
bijlage bij de planregels is gevoegd 
waardoor beoogde parkeerplaatsen verder 
van de beek de Nieuwe Leij komen te 
liggen. De op de verbeelding weergegeven 
aanduiding “specifieke vorm van tuin-
parkeerplaats”, alsmede het aantal parkeer-
plaatsen is niet gewijzigd. Bij besluit van ge-
lijke 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 
realiseren van een kantoor naast het 
perceel Abcovenseweg 23, Goirle. Parkeren 
ten behoeve van deze kantoorfunctie zal 
plaatsvinden op het achterliggende terrein 
aan de overzijde van de Nieuwe Leij. 
Daarnaast zal de detailhandelsbestemming 
tussen de panden Abcovenseweg 23 en 23A 
worden gewijzigd in een woonbestemming 
(het aantal woningen blijft overigens gelijk, 
namelijk twee, zoals in de huidige situatie 
ook het geval is, te weten Abcovenseweg 23 
en 23A). Tenslotte voorziet het plan in een 
sanering van voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing en in een landschappe-
lijke inrichting. 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 bestem-

mingsplan zelf en het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen en de daarop 
betrekking hebbende stukken, liggen met 
ingang van 7 november 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.ruimtelijkeplan-
nen.nl 

Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening kan met ingang van 8 
november 2019
gedurende zes weken (tot en met 19 
december 2019) tegen het besluit omtrent 
vaststelling van het bestemmingsplan 
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 gemeenteraad 
aangebrachte wijzigingen in het 
vastgestelde bestemmingsplan in 
vergelijking met het ontwerp-bestem-
mingsplan;

b. belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze naar voren hebben gebracht 
bij de gemeenteraad over het ont-
werp-bestemmingsplan;

c. belanghebbenden die weliswaar geen 
(ontvankelijke) zienswijze naar voren 
hebben gebracht bij de gemeenteraad 
over het ontwerp-bestemmingsplan, 
maar kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs 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 bestuursrechtspraak een verzoek 
om voorlopige 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 beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Een belangheb-
bende kan met ingang van 8 november 
2019 gedurende zes weken, beroep 
instellen tegen het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State

Ontwerpbestemmingsplan 
"Heisteeg (van Eekelen)"
Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Goirle maakt bekend, 
dat op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening met ingang van  
7 november 2019 het ontwerpbestem-
mingsplan "Heisteeg (van Eekelen)"  
(NL.IMRO.0785.BP2017002Woning-
hei-ow01) gedurende zes weken (tot en met 
18 december 2019) voor een ieder ter 
inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van de 
agrarische bestemming naar een woonbe-
stemming ten behoeve van de realisatie van 
één woning. De locatie wordt omgeven 
door de Heisteeg en enkele bestaande 
woonpercelen aan de Alphenseweg en 
Heisteeg. Het perceel is kadastraal bekend 
als: gemeente Goirle, sectie F, nummer 
1214. Voor de exacte omvang en ligging van 
het plangebied wordt verwezen naar de 
verbeelding (plankaart).

Ter inzage en reageren
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop 
betrekking hebbende stukken die redelijker-

wijs nodig zijn voor een beoordeling van het 
ontwerpbestemmingsplan liggen geduren-
de bovengenoemde termijn ter inzage, op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30, uur in de hal 
van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te 
Goirle en kan dan, of na afspraak, worden 
ingezien. 

Het plan is tevens digitaal raadpleegbaar op 
de gemeentelijke website www.goirle.nl en 
op de landelijke voorziening voor bestem-
mingsplannen www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan een ieder over het ontwerp-bestem-
mingsplan 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 te Goirle), of

* mondeling, na afspraak met de behande-
lend ambtenaar Theo Li (telefoon 013-531 
06 57).

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN
Evenementenvergunning
Gelden vûr Helden van 19 t/m 22 december 
2019 Kloosterplein, Goirle 
(verzonden 30-10-2019)

Aanwezigheidsvergunning  
Wet op de kansspelen
• Dorpsstraat 1, Goirle: 2 kansspel-

automaten voor het jaar 2020 in de 
horeca-inrichting 

• Poppelseweg 1, Goirle: 2 kansspel-
automaten voor het jaar 2020 in de 
horeca-inrichting 

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te vinden 
op www.goirle.nl/klachtenenbezwaar. 
U kunt daar ook online 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. 


