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Alleen op afspraak

KINDERMISHANDELING:  
OOK JIJ KUNT IETS DOEN!
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Van 18 t/m 24 november is het de 
landelijke week tegen Kindermis-
handeling. Tijdens de week zijn in de 
regio Hart van Brabant veel activitei-
ten binnen het thema 'Ook jij kunt 
iets doen!'
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Kindermishandeling is niet altijd 
even duidelijk herkenbaar. Het gaat 
niet alleen om fysiek geweld maar 
het kan ook gaan om verwaarlozing, 
uitschelden of kleineren. En het treft 
gemiddeld 1 kind per schoolklas. 
Daarom is het belangrijk dat mensen 
dit leren te herkennen, weten wat ze 
kunnen doen en waar ze hulp 
kunnen vragen.  In de Week tegen 
Kindermishandeling is er aandacht 
voor de aard en omvang van het 
probleem en vooral ook voor wat we 
kunnen doen om kindermishande-
ling terug te dringen.

Programma
Op maandag 18 november delen 
alle basisscholen in de regio Hart 
van Brabant een speciale krant uit. 
Tegelijk start een speciale kinder-
campagne met Blue, een animatiefi-
guurtje dat kinderen leert wat ze 
kunnen doen als ze zich zorgen 
maken om zichzelf of een ander. In 
de week valt ook de kinderrechten-
dag, op woensdag 20 november. Er 
is die dag onder andere een debat-
marathon in popcentrum 013. 
Vrijdag 22 november wordt de week 
afgesloten met het 'buitenhangen 
van vuile was' in de LocHal en in 
winkelcentrum Westermarkt. 

Bij deze slotmanifestatie kunnen de 
aanwezigen hun ideeën opschrijven 
en aan de waslijn hangen.
Er zijn nog veel meer activiteiten, 
zoals theatervoorstellingen, sympo-
sia en informatiebijeenkomsten over 
onderwerpen zoals (conflict)
scheidingen of online veiligheid.

Kijk voor meer informatie en het 
complete programma op de website 
zorgenomeenkind.nl.

SINTERKLAASACTIE VOOR MINIMA
Sinterklaas is weer in ‘t land. De goedheiligman heeft ook oog voor kinderen 
uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Ook deze kinderen 
verdienen een leuke Sinterklaas. De gemeente Goirle reikt daarom half 
november een cadeaubon uit aan ouders die een laag inkomen hebben. 

Voor wie is deze actie?
Alle gezinnen met kinderen (van 2 
t/m 17 jaar) die voor deze attentie in 
aanmerking komen, krijgen hiervan 
per post bericht. De VVV-cadeau-
bonnen worden uitgereikt op  
dinsdag 19 november en donderdag 
21 november op ’t Loket, Thomas van 
Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Op 
beide dagen van 9:00 – 11:00 uur. 

Geen bericht ontvangen?
De actie is bedoeld voor gezinnen met 
een inkomen tot 120% van het sociaal 

minimum en een laag vermogen. Op 
www.berekenuwrecht.nl  kunt u 
nagaan of u aan de inkomensgrens en 
vermogensgrens voldoet. U vindt daar 
nog meer mogelijkheden voor 
gezinnen met een laag inkomen. 

Hebt u geen brief ontvangen en denkt 
u dat u ook in aanmerking komt voor 
deze actie? Stuur dan een e-mail naar 
gua@goirle.nl o.v.v. “verzoek  
eindejaarsactie”, met informatie over 
inkomen en eventueel vermogen. 
Wij nemen dan contact met u op. 

KORTING  

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 2020

MINIMABELEID

Afgelopen week zijn de nieuwe 
premies voor de zorgverzekering 
bekend geworden. De gemeente biedt 
inwoners met een laag inkomen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
een collectieve verzekering bij CZ of 
VGZ. De gemeente betaalt hierbij  
€ 35,00 per maand als bijdrage in de 
aanvullende verzekering. VGZ geeft 
bovendien een korting van 3% op de 
premie van de  basisverzekering. 

Bent u al aangesloten bij de collectie-
ve verzekering?
Als u al deelneemt aan de collectieve 
verzekering bij CZ of VGZ en bent u 
tevreden dan hoeft u niets te doen! 
Wilt u de verzekering wijzigen kijk dan 
op  www.goirle.nl/zorgverzekering.html 
of op www.gezondverzekerd.nl. 

Bent u nog niet aangesloten bij de 
collectieve verzekering? 
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u 
mogelijk ook gebruik maken van de 
collectieve zorgverzekering van de 
gemeente via CZ of VGZ. U kunt zich 
tot 18 december aanmelden.
Controleer via www.gezondverzekerd.nl
of www.berekenuwrechtplus.nl of u in 
aanmerking komt voor de collectieve 
zorgverzekering. Daar kunt u zich ook 
meteen aanmelden. 

Hebt u hulp nodig?  
Neem dan contact op met de Formu-
lierenbrigade. Zij helpen u graag en 
zijn bereikbaar via het telefoon-
nummer 06-3836 9551 of per e-mail: 
formbrig.goirle@gmail.com

BEZUINIGINGS- 
PAGINA
Op 14 november is het dekkingsplan 
met bezuinigingsmaatregelen met 
een aantal wijzigingen vastgesteld. 
Verderop in de krant treft u de 
begroting- en bezuinigingspagina en 
een pagina met een weergave van 
de meningen van de politieke 
partijen in de gemeenteraad van de 
gemeente aan.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADS-
VERGADERING
Dinsdag 26 november 2019,  
raadzaal gemeentehuis
Oordeelsvormend, 19.30 uur
• Raadsvoorstel Koersdocument 

Bacaertlant
• Raadsvoorstel 2e herijkte  

deel begroting Jeugd  
Hart van Brabant

Donderdag 28 november 2019, 
raadzaal gemeentehuis
Beeldvormend, 19.30 uur
• Doorontwikkeling lokale toegang

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

BEGROTING

SINTERKLAAS

ECONOMIE 

ONDERNEMERSONTBIJT
Afgelopen vrijdag vond het onderne-
mersontbijt plaats op de Dag van de 
onder nemer. Belangrijk onderwerp was 
de nieuwe Economische Agenda die 
opgesteld wordt. Dit is het werkpro-
gramma Economie voor de komende 
jaren van de gemeente. Verenigingen 
waren ook uitgenodigd voor het 
ontbijt. Samen gingen de aanwezigen 
op zoek naar verbanden, tegenstellin-
gen en prioriteiten in het economisch 
beleid. Onder andere de Detailhandel, 
Horeca, Toerisme, Green Deal, 
Veiligheid en Evenementen werden als 
belangrijk onderwerpen aangedragen.  
Op deze wijze geven wij ook gehoor 
aan De Gôolse democratie: meer 
luisteren en meer ruimte geven aan 
inwoners om zelf (mee) te beslissen. 

INTOCHT

Vol verwachting klopten afgelopen weekend veel kinderharten. Zondag was 
het zover, nadat Sinterklaas zaterdag in Apeldoorn was aangekomen, was hij 
zondagochtend alweer in Riel en ’s middags liet hij zich verwelkomen door 
burgemeester Mark van Stappershoef in Goirle. 

OPROEP

  KERSTACTIE 
Ook dit jaar is er weer een kerstactie. 
Een hartverwarmend gebaar van 
inwoners aan inwoners in onze 
gemeente. Net als vorig jaar kunnen 
inwoners cadeautjes afgeven in de 
hal van het gemeentehuis. Daar 
worden de cadeautjes ingepakt door 
enthousiaste vrijwilligers.
Zij zitten voor u klaar op dinsdag  

17 december van 9.00-19.00 uur en 
woensdag 18 december 9.00-17.00 
uur. U kunt alleen nieuwe spullen 
afgeven.

Waar inleveren?
U kunt de cadeautjes afgeven in de hal 
van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in 
Goirle. Er is ook een inleverpunt bij de 

Leybron in Riel. Wij zorgen voor een 
'kerstbalie' bij de boom waar vrijwillige 
gastvrouwen en -heren uw gift in 
ontvangst nemen.

Doet u mee?
Dit jaar hebben we speciale aandacht  
voor de groep vijftien- tot zeventien-
jarigen (jongens en meisjes) en ook 

de groep mannen. Wilt u iets aan 
deze groepen geven? Denk dan 
bijvoorbeeld aan make-up, een 
tijdschrift, een spelletje, een bio-
scoopbon, een staatslot of douche-
gel. Kerstpakketten zijn ook welkom. 
Geeft u wel even door aan de 
vrijwilligers of er verse producten en/
of alcohol in zit?

OPENING 
TENTOONSTELLING

Ton van Meerendonk 
exposeert: 

‘Realisme in de  
schilderkunst’

Tentoonstelling is te bezichtigen 
van maandag 25 november  

tot en met 16 december  
tijdens de openingstijden  

van het gemeentehuis.
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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.
• Abcovenseweg 39, Goirle: gedeeltelijk 

in gebruik nemen van woning als Bed 
& Breakfast (ingekomen 7-11-2019)  

 
 

• Jacob van Lennepdreef 2, Goirle: 
plaatsen erfafscheiding  
(ingekomen 4-11-2019) 

Verleende omgevingsvergunning
• Tilburgseweg 97, Goirle:  

realiseren drie bergingen  
(verzonden 11-11-2019)

BESTEMMINGSPLANNEN

Bestemmingsplan  
“Dorpsplein 18” (Riel) 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat het op 27 augustus 
2019 door de gemeenteraad gewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan “Dorps-
plein 18”, op 1 november 2019 inwerking 
is getreden en onherroepelijk is 
geworden. Het bestemmingsplan is 
raadpleegbaar op het gemeentehuis en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN
Ontheffing art. 2.10 APV
Voor het plaatsen van een onderzoeks-
wagen voor de periode 1 maart 2020 tot 
en met medio juni 2020 op het Oranje-
plein, Goirle (verzonden 12-11-2019)

Vergunning artikel 30b Wks
Voor het aanwezig hebben van maximaal 
twee kansspelautomaten in de horeca- 
inrichting aan het Oranjeplein 32 voor 
het jaar 2020 (verzonden 13-11-2019)

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 bezwaar-
termijn de dag ná de verzendddatum. 
Meer informatie via T (013) 5310 610. 

ONLINE MELDEN!

   BOETE VOOR DADER DUMPING AFVAL
Op 4 november kregen wij een 
melding over een aanzienlijke 
hoeveelheid huisraad op straat. Naar 
aanleiding van deze melding, is één 
van onze boa’s gaan kijken in de 
omgeving van het Nieuwkerksbaan-
tje in Goirle. Daar trof de boa 
inderdaad de huisraad aan. Op straat 
gedumpt. Dit tolereren wij niet en 
we hebben de dader inmiddels 

achterhaald. De dader kreeg een 
boete van 380 euro. Ook de opruim-
kosten worden op de overtreder 
verhaald.

Iets melden?
Dumping gezien of een vermoeden? 
Meld dit snel en eenvoudig via ons 
online meldpunt www.goirle.nl/
afval/iets-melden. Niet alleen 

zwerfvuil kunt u hier melden. 
Ook als u melding wilt doen over een 
losse tegel, een gevaarlijke tak in een 
boom of een kapot speeltoestel dan 
kunt u hier terecht.

Anonieme melding
Wilt u liever anoniem melden? 
Bel dan 0800-7000 of ga naar 
Meld Misdaad Anoniem.

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle



 

TRAINING  
SAMENDEMENTIE- 
VRIENDELIJK

DEMENTIE- 
VRIENDELIJK  
ONDERNEMEN 
Steeds meer bedrijven en organisaties 
krijgen te maken met klanten die lijden 
aan de ziekte dementie. Wat betekent 
dat voor hun dienstverlening? Hoe 
zorgen zij dat ook deze klanten of 
bezoekers zich welkom en goed 
geholpen voelen? De training Samen
Dementievriendelijk biedt uitkomst.

Herkennen
SamenDementievriendelijk geeft 
deelnemers nuttige informatie en 
praktische handvatten voor het omgaan 
met dementie. Dat is nodig, want veel 
mensen weten bijvoorbeeld niet hoe ze 
dementie kunnen herkennen of hoe ze 
daarmee moeten omgaan. De training is 
gratis en vindt plaats op 20 september in 
het leescafé van de Goirlese bibliotheek 
van 19.30 tot 21.30 uur. 

Samen voor dementievriendelijke 
gemeenschap
Dementie is een ziekte waar we allemaal 
mee te maken krijgen: als patiënt, als 
familielid, als bekende, als lid van de 
sportclub of toneel vereniging, enz. 
Daarom werken inwoners en organisaties 
in onze gemeente op allerlei manieren 
aan een dementievriendelijke 
gemeenschap. Bijvoorbeeld door te
zorgen voor informatie en training.

Over de training
De training is het resultaat van de 
samenwerking tussen Alzheimer 
Nederland, de bibliotheek, Samen -
dementievriendelijk.nl en de project-
groep Dementievriendelijke 
Gemeenschap (DVG) Goirle en Riel. 
Dementieconsulenten - actief in onze 
gemeente - verzorgen de training. Het 
programma is een mix van informatie, 
uitwisseling en oefening. Afhankelijk van 
belangstelling en behoefte worden er dit 
najaar meer trainingen georganiseerd. 

Meer informatie 
Wilt u als werkgever of werknemer 
meer informatie over deze training of 
andere trainingsmogelijkheden voor  
uw bedrijf of organisatie? Neem dan 
contact op met de werkgroep  
DVG Middenstand: info@trendje.nl.
Graag inschrijven via  
goirle@bibliotheekmb.nl. 

BEZORGKLACHTEN

Bezorgklachten Goirles Belang 

graag via formulier doorgeven 

op verspreidingsklachten.nl, 

klikken op Uitgeverij 

Em. de Jong bv.

GEMEENTEHUIS
T (013) 5310 610
info@goirle.nl - www.goirle.nl
Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak. 

VACATURE
We zijn op zoek naar 
een nieuwe collega: 

Vergunningverlener
APV en bijzondere wetten
voor 36 uur per week

Op www.goirle.nl staat de 
volledige vacaturetekst. 

AFVALWIJZER 
Op welke dag wordt uw
afval opgehaald?
 

Download de afval-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

AFVALWIJZER 
Op welke dag wordt uw
afval opgehaald?

Download de afval-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

VACATURE
Nieuwe collega gezocht: 

Vergunningverlener
bouwen
voor 36 uur per week
Meer informatie op
www.goirle.nl.

 

Verhuizing doorgeven? 
Dat kan vanuit thuis via 

www.goirle.nl/verhuizen.

 
Blokje 
 
 

 
 
Verhuizing doorgeven? Dat kan vanuit 
thuis via www.goirle.nl/verhuizen. 

Afspraak maken
voor heel veel zaken

snel digitaal een afspraak maken

 

www.goirle.nl/afspraak

RAADSVERGADERING
AGENDA
Dinsdag 12-03-2019, 
raadzaal gemeentehuis

Beeldvormend 19.30 uur
• Doorontwikkeling lokale 

toegang

Oordeelsvormend, 20.45 uur
• Vervolgvragen om 

medewerking te verlenen aan 
een omgevingsvergunning op 
basis van opgewekt vertrouwen

• Initiatiefvoorstel LRG Bouw-
opslagloods

• Randvoorwaarden hoek 
Kalverstraat

Besluitvormend, 22.15 uur
• Raadsvoorstel kadernota's 

gemeenschappelijke regelingen 
van GGD, Hart van Brabant, 
Omgevingsdienst, 
Veiligheidsregio, Diamantgroep

• Raadsvoorstel Parapluplan

Ook te volgen via raad.goirle.nl

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle



ALTERNATIEVE
BUSHALTES
In artikel werkzaamheden 
Turnhoutsebaan-Rillaersebaan 
leest u over alternatieve 
bushaltes in de periode 
24 juli t/m 7 augustus. 

GRATIS E-MAIL-
ABONNEMENT  
OP RAADS-
INFORMATIE? 
Vul uw e-mailadres in op 
raad.goirle/nl/abonnement en 
u bent steeds up-to-date. 
Opzeggen of wijzigen kan ieder 
moment.

GLASVEZEL  
BUITENGEBIED
Welkom op 7 juli, 10.00 uur,  
bij openingshandeling wethou-
der Theo van der Heijden 
achter brandweer- kazerne, 
Veertels 9 in Riel. 

AFVALWIJZER 
Op welke dag wordt uw
afval opgehaald?
 

Download de afval-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

GOIRLES BELANG 
DIGITAAL
Wist u dat u het Goirles Belang 
ook digitaal kunt lezen, 
inclusief de gemeentepagina? 
Klik op 
https://www.goirle.nl/
actueel/goirles-belang.html.

CURSUS 
'UITKOMEN MET 
INKOMEN' 
Start avondcursus  
woensdag 27 september in 
Tilburg, 6 bijeenkomsten. Aanmel-
den www.tilburg.nl/ budgetcursus 
of via klantmanager.

GRATIS E-MAIL-
ABONNEMENT  
OP RAADS-
INFORMATIE? 
Vul uw e-mailadres in op raad.
goirle/nl/abonnement en u bent 
steeds up-to-date. 
Opzeggen of wijzigen kan ieder 
moment.

AFVALCONTAINERS 
IN GOIRLE

GLAS
LUIER
TEXTIEL 

Kijk op www.goirle.nl/afval

Blokje 
 

 
 

Kijk op www.goirle.nl/afval 
 

POLL 
GEMEENTEGIDS
Vindt u dat  
papieren gemeentegids behou-
den moet blijven? 
Vul de poll in. 
Dat kan tot 15 september  
via www.goirle.nl/actueel/
gemeentegids.html.

GOIRLES BELANG 
OOK DIGITAAL
Wist u dat u het Goirles Belang 
ook digitaal kunt lezen, inclusief 
de gemeentepagina? 
Klik op 
https://www.goirle.nl/
actueel/goirles-belang.html.

HOOFDROUTE  
RIEL 
Komt u ook op  
maandag 18 september,  
19.00-21.00 uur,  
naar de inloopavond in
De Leybron over de werkzaam-
heden 
Hoofdroute Riel?

GOIRLES BELANG 
OOK DIGITAAL
Wist u dat u het Goirles Belang 
ook digitaal kunt lezen, inclusief 
de gemeentepagina? 
Klik op 
https://www.goirle.nl/
actueel/goirles-belang.html.

 

Verhuizing doorgeven? 
Dat kan vanuit thuis via 

www.goirle.nl/verhuizen.

 
Blokje 
 
 

 
 
Verhuizing doorgeven? Dat kan vanuit 
thuis via www.goirle.nl/verhuizen. 

VRIJWILLIGERS-
PRIJS
Kent u iemand die de Vrijwilli-
gersprijs 2017 verdient? 

Vul vóór 4 oktober 2017 het 
formulier in op www.goirle.nl 
en nomineer uw favoriet!

GRATIS TRAINING 
SAMENDEMENTIE- 
VRIENDELIJK
Voor werkgevers en werkne-
mers op 20 september in 
leescafé bibliotheek, 19.30-
21.30 uur, inschrijven via
goirle@bibliotheekmb.nl.

BEZORGKLACHTEN

Bezorgklachten Goirles Belang 
graag via formulier doorgeven 
op verspreidingsklachten.nl, 
klikken op Uitgeverij 
Em. de Jong bv. Kijk voor meer info 

op www.goirle.nl

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl

Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 
Download de afval-app of 

kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.

Blokje rechts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op welke dag wordt uw 
afval opgehaald? 

 
Download de afval-app of  

kijk op www.mijnafvalwijzer.nl. 
 

GEMEENTEHUIS
T (013) 5310 610
info@goirle.nl
www.goirle.nl
Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak. 

FACEBOOK-PAGINA GEMEENTE

ONZE FACEBOOK-PAGINA AL GEZIEN?
Sinds kort heeft de gemeente Goirle 
een Facebook-pagina met daarop 
dagelijks berichten van de gemeente 
over een veelvoud aan onderwerpen. 
Deze pagina is te vinden via www.
facebook.com/gemeentegoirle of 
door op Facebook te zoeken naar 

'gemeente goirle'. We delen er onder 
andere foto's van activiteiten van de 
gemeente en gaan er graag met u in 
gesprek. Heeft u leuke ideeën, 
suggesties of op- en aanmerkingen? 
Laat het ons weten door te reageren 
op één van onze berichten!

OPFRISCURSUS

GRATIS VERKEERS KENNIS BIJSPIJKEREN
Opfriscursus nodig over de nieuwste verkeersregels? Behoefte aan tips over 
zuiniger en milieuvriendelijker rijden? Doe dan mee met de Opfriscursus 
Verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland (VVN). U betaalt niets!

Een deskundige voorlichter van VVN 
praat u bij over nieuwe verkeers-
borden, turborotondes, spitsstroken, 
uitritconstructies, verhoogde kruis-
vlakken, nieuwe belijningen op de weg, 
enz. De cursus is informatief en er is 
plaats voor twintig personen. Naast de 
cursus is er de mogelijkheid voor een 

individuele praktijkrit met een 
rijinstructeur. VVN geeft meer informa-
tie. Doelgroep: 50+: op 19 en 26 
oktober en 2 november, van 9.30-12.00 
uur in wijkcentrum De Deel, Frankische 
Driehoek 3, 5052 BL Goirle. Aanmelden 
voor 8 oktober bij 
johnbekema@home.nl, T (013) 5346 721.

CURSUS 
'UITKOMEN  
MET INKOMEN': 
start avondcursus woensdag 27 
september in Tilburg, 6 
bijeenkomsten. Aanmelden 
www.tilburg.nl/ budgetcursus of 
via klantmanager.

VACATURE
We zijn op zoek naar 
een nieuwe collega: 

Vergunningverlener
APV en bijzondere wetten
voor 36 uur per week

Op www.goirle.nl staat de 
volledige vacaturetekst. 

Kijk voor meer info op www.goirle.nl

VRIJWILLIGERS-
PRIJS
Kent u iemand die de Vrijwilli-
gersprijs of Stimuleringsprijs 
voor jonge vrijwilligers ver-
dient? 

Vul voor 4 oktober a.s. het 
formulier in op www.goirle.nl!

EXPOSITIES
Heeft u interesse om 
uitnodigingen voor de exposities 
in het gemeente-huis te ontvan-
gen? 

Mail dan 
maggie.de.jong@goirle.nl.

BEZORGKLACHTEN
Bezorgklachten Goirles Belang 
graag via formulier doorgeven 
op verspreidingsklachten.nl, 
klikken op 
Uitgeverij Em. de Jong bv.


