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INTOCHT SINTERKLAAS IN GOIRLE EN RIEL
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Zondag 17 november komt Sinterklaas aan in Goirle en Riel. Hij wordt 
vergezeld door een keur aan traditionele hulppieten maar ook van Fiets 
Pieten en Gluten Pieten. 

BURGEMEESTERSONTBIJT
Vrijdag 8 november om 8.30 uur ontvingen burgemeester Mark van Stap-
pershoef en wethouder Piet Poos de leerlingen van basisschool Kleine
Akkers. In de raadzaal schoven zij aan bij het burgemeestersontbijt. Het thema 
van het Nationaal Schoolontbijt is dit jaar ‘Neem de tijd voor je ontbijt’.

Kennismaking
Naast een gezond ontbijt kregen 
burgemeester Mark van Stappershoef 
en wethouder Piet Poos ook de nodige 
vragen voorgeschoteld. Zo leerden de 
leerlingen de burgemeester en 
wethouder ook op persoonlijk vlak 
beter kennen. Nu weten ze bijvoor-
beeld de lievelingskleur en het 
lievelingsdier van de burgemeester. 
Ook staken zij wat op over de gemeen-
telijke organisatie en over welke 
onderwerpen de gemeente vergadert. 
Burgemeester Van Stappershoef en de 
kinderen waren het erover eens dat het 

fijn wonen is in Goirle en zij spraken de 
wens uit dat alle kinderen en andere 
inwoners het goed hebben met elkaar 
en gezond en gelukkig kunnen leven. 

Spannend
Voor de meeste kinderen was het best 
spannend, maar voor Julia was de 
Goirlese raadzaal geen onbekend 
terrein. Zij was er als Jeugdgemeente-
raadslid al eens eerder geweest. Als 
dank voor hun komst en het stellen van 
goede vragen, kregen de kinderen bij 
het weggaan nog een leuke attentie uit 
handen van de burgemeester.

UITNODIGING

THEATERVOORSTELLING HUIDHONGER

Theatervoorstelling
Woensdag 20 november is de theater-
voostelling HuidHonger daarom gratis 
te zien in Cultureel Centrum Jan van 
Besouw. De Hilvarenbeekse theater-
groep Rauwkost maakt met HuidHon-
ger een intense theatervoorstelling 
over het thema kindermishandeling. 
De voorstelling begint om 20.30 uur in 
de Theaterzaal. 

Reserveer uw kaarten 
U reserveert uw gratis kaarten via 
www.janvanbesouw.nl. Per persoon 
kunt u maximaal vier kaarten reserve-
ren. De voorstelling is geschikt voor 
publiek vanaf 12 jaar. Als u kaarten 
reserveert, dan verwachten wij ook dat 
u komt. Anders worden de kaarten 
alsnog in rekening gebracht.

Ook u kunt iets doen! 
Na afloop van de voorstelling is er 
voldoende gelegenheid om met andere 
bezoekers van de voorstelling na te 
praten in de foyer. De gemeente Goirle 
deelt deze avond ook informatie uit 
over hoe u signalen van kindermishan-
deling herkent en met wie u eventuele 
zorgen kunt delen.

Meer informatie?
Op www.zorgenomeenkind.nl vindt u 
meer informatie over kindermishande-
ling. Deze website is een initiatief van 
de regionale Taskforce Kindermishan-
deling, een netwerk van beroepskrach-
ten, organisaties en inwoners van de 
regio Hart van Brabant.

Van 18 tot en met 24 november is de Week tegen Kindermishandeling. Kinder-
mishandeling is een complex en hardnekkig probleem. De gemeente Goirle en de 
regionale Taskforce Kindermishandeling vinden het belangrijk dat mensen zich 
bewust zijn van de aard en omvang van kindermishandeling. 

VACATURE

We zijn op zoek naar 
nieuwe collega’s: 

Medewerker 
informatiemanagement

32 uur per week

Voorzitter en lid 
van de commissie voor
bezwaarschriften m/v

Op www.goirle.nl/vacatures staat 
de volledige vacaturetekst. Als je 
meer wilt weten over de inhoud 
van de functie van medewerker 
informatiemanagement kun je 
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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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.
• Heisteeg 2, Riel: uitdunnen treurwilg 

(ingekomen 31-10-2019) 
• Langenboomstraat 2, Goirle: 

uitbreiden woning  
(ingekomen 28-10-2019) 

• Pastoor Sprangersstraat 22, Goirle: 
kappen notenboom  
(ingekomen 3-11-2019) 

• Struikheide 1, Riel: aanleggen uitrit 
(ingekomen 3-11-2019) 

• Tilburgseweg 158, 160 en 168, Goirle: 
wijzigen kozijnen in drie woningen 
t.b.v. geluidisolatie  
(ingekomen 30-10-2019) 

• Tilburgseweg 180, Goirle: plaatsen 
opbouw aanbouw  
(ingekomen 31-10-2019) 

Verleende omgevingsvergunning
• Edisonstraat 19, 19a, 19b, 19c, Goirle: 

ht wijzigen gevel en intern verbouwen 
van pand (verzonden 4-11-2019)

• Fabriekstraat 55-01 t/m 55-10, Goirle: 
wijzigen brandcompartimenten 
(verzonden 4-11-2019) 

• Muldersweg 11, Goirle: kappen 
conifeer (verzonden 4-11-2019)  

• Tilburgseweg 117, Goirle: kappen 
paardenkastanje  
(verzonden 4-11-2019) 

VERORDENINGEN

Verordening rechtspositie 
raads-, commissie- en 
burgerleden gemeente  
Goirle 2019

De raad heeft de ‘verordening rechtspo-
sitie raads-, commissie- en burgerleden 
gemeente Goirle 2019’ vastgesteld. De 
verordening is elektronisch bekendge-
maakt in het Gemeenteblad van 13 
november 2019 en heeft terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2019. Gelijktijdig is 
de ‘verordening rechtspositie wethou-
ders, raads- en commissieleden 
gemeente Goirle 2017, ingetrokken.  
U kunt de verordening vinden op  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl 
of via www.goirle.nl.

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN

Ontheffing art. 87 RVV
• Voor het vervoeren van personen in 

een huifkar voortgetrokken door een 
gemotoriseerd voertuig  
(verzonden 4-11-2019)

• Voor het vervoeren van personen in 
een huifkar voortgetrokken door een 
gemotoriseerd voertuig  

(verzonden 5-11-2019)
Ontheffing sluitingstijden
• Voor het houden van een clubavond 

bij voetbalvereniging GSBW, Wim 
Rötherlaan 8, Goirle op zaterdag  
7 december 2019 is een ontheffing op 
de sluitingstijden afgegeven. 
(Verzonden 4 november 2019)

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

Riel
In Riel start de intocht van Sinterklaas 
om 11.00 uur op een nieuwe locatie: 
De Spoorweide. Route: Kerkstraat, 
Meijerij, Oisterwijkplantsoen, 
Hoef akkers, Ronsel, Ronde Akkers, 
Dorpstraat, Kerkstraat naar het 
Dorpsplein. In Ontmoetingscentrum 
De Leybron worden Sinterklaas en 
zijn gevolg verwelkomd door burge-
meester Mark van Stappershoef.

Goirle
In Goirle start de route om 13.00 uur 
in de Bergstraat en gaat via de 

Dokter Ariënsstraat, Wildpleintje en 
de Wethouder de Brouwerstraat 
naar Koningsschild. Daar stapt 
Sinterklaas van zijn paard en kunnen 
kinderen hem op het podium een 
hand geven. Omstreeks drie uur 
vertrekt de stoet vanaf Konings-
schild met Sinterklaas via het Van 
Hogendorpplein, Dorpsstraat en 
Tilburgseweg naar het Kloosterplein. 
De burgemeester ontvangt daar om 
ongeveer half vier Sinterklaas 
waarna de kinderen het podium op 
mogen en Sinterklaas hun verlang-
lijst kunnen geven.

Foto van Jules van Iperen.


