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Alleen op afspraak

ROTONDE RILLAERSEBAAN
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Sinds de werkzaamheden aan de Baronielaan, rijdt buslijn 2 een aangepas
te route. Buslijn 2 heeft een wachthalte nodig waar de bus 5 minuten kan 
pauzeren. Dit kan niet op een doorgaande weg. De aparte rijstrook voor 
verkeer naar rechts op de rotonde Rillaersebaan, richting Kempenlaan, is 
daardoor al enige tijd afgesloten voor verkeer. 

Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 
Download de AfvalWijzer-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl.
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Gewijzigde route buslijn 2
De tijdelijke routewijziging van 
buslijn 2 blijkt nu echter een snellere 
route te zijn. Arriva wil dat deze 
tijdelijke omleidingsroute blijft zoals 
deze nu is. Gemeente en Arriva zijn 
nu op  zoek naar een definitieve plek 
waar buslijn 2 kan pauzeren.

Nieuwe locatie bushalte
De gemeente Goirle onderzocht een 
haltelocatie bij de Halve Maan. In 
het eerste voorstel over de bushalte 
moesten vier eiken worden gekapt. 
Omdat het hier om beschermde 
bomen gaat, is de omgevingsvergun-
ning niet verleend.  
Gemeente Goirle en Arriva onder-

zoeken nu de verschillende opties 
voor een nieuwe locatie van de 
bushalte. Zodra deze geplaatst is, 
wordt de extra rijbaan op de 
rotonde weer opengesteld voor 
verkeer. 

Planning
Wethouder Piet Poos vindt het een 
onwenselijke situatie dat de afslag 
naar rechts is afgesloten. “Ik wil de 
afslag zo snel mogelijk openstellen 
om de doorstroom voor het verkeer 
op de Rillaersebaan te verbeteren, 
want ik besef dat het verkeer hier 
last van heeft. We zullen er alles aan 
doen dat die weg zo snel mogelijk 
weer opengaat.”

KONINKLIJKE EREPENNING VOOR  
IJSCLUB ‘T BANKVEN
Tijdens de honderdste leden
vergadering van Goirlese IJsclub  
’t Bankven, reikte burgemeester 
Mark van Stappershoef maandag  
25 november de Koninklijke Ere
penning uit aan de vereniging.  
Met zijn 100jarige bestaan is de 
IJsclub de oudste nog bestaande 
sportvereniging van Goirle en met 
500 leden ook een van de grootste. 

De Koninklijke Erepenning wordt door 
de Koning verleend en is een teken 
van respect en waardering voor de 
bijzondere verdiensten van een 
vereniging. De IJsclub zet zich al  
100 jaar in voor het behoud van de 
schaatssport op natuurijs. Menig 
inwoner van Goirle heeft in de 
afgelopen eeuw zijn eerste schaatser-
varing opgedaan op ’t Bankven.

ONDERSCHEIDING

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADS VERGADERING
Dinsdag 3 december 2019
raadzaal gemeentehuis

Hamerraad, 19.30 uur
• Raadsvoorstel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Goirle 2020
• Raadsvoorstel 2e herijkte deelbegroting Jeugd Hart van Brabant 2019
• Raadsvoorstel eerste wijziging van de Legesverordening 2020
• Raadsvoorstel aanvullen duurzaamheidsfonds
• Raadsvoorstel Omgevingsdienst aansluiten werkgeversvereniging
• Raadsvoorstel verordening Rekenkamercommissie
• Raadsvoorstel benoeming lid Rekenkamercommissie

Oordeelsvormend, 20.00 uur
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijvennen
• Initiatiefvoorstel CDA-fractie “poging minnelijke schikking in  

het kader van de bezwaarschriftprocedure”
• Raadsvoorstel Krediet Key2Finance
• Raadsvoorstel afvalstoffenverordening

OPROEP DUURZAAMHEID

INITIATIEVEN GROOTSCHALIGE 
ZONNEPARKEN GOIRLE
De gemeente Goirle heeft de ambitie 
het energieverbruik in de gemeente 
duurzaam op te wekken. Hiervoor is 
de visie Zonnewijzer en Windrichting 
opgesteld. In de visie is onder andere 
40 hectare aan zonneparken als 
ambitie opgenomen. Heeft u een 
initiatief voor een zonnepark dat 
groter is dan 1,5 hectare, dan vragen 
wij u zich te melden. 

Gelijke kansen
Het aantal vergunningen dat kan 
worden verleend is begrensd, 
waardoor niet iedereen een vergun-
ning kan krijgen voor de aanleg van 
een zonnepark. Om de verdeling 
eerlijk te laten verlopen, geeft de 
gemeente Goirle iedereen de kans 
om hiervoor in aanmerking te 
komen.

Eenvoudig aanmelden
Bij de eerste aanmelding is nog geen 
volledig uitgewerkt plan nodig. U 
hoeft alleen de grootte en de locatie 
aan te geven. Het aanmeldformulier 
vindt u op www.goirle.nl. Wij vragen 

initiatiefnemers die zich eerder 
hebben aangemeld het formulier ook 
in te vullen. Zij hebben hierover een 
brief ontvangen. Aanmelden kan tot 
1 januari 2020. 

Afweging en keuze
Daarna gaat de gemeente Goirle de 
initiatieven afwegen op basis van 
vooraf bepaalde criteria. Deze criteria 
komen onder andere uit de visie 
Zonnewijzer en Windrichting. Het 
afwegingskader is op dit moment in 
ontwikkeling, initiatiefnemers 
hoeven er bij de aanmelding van hun 
initiatief niet op in te gaan. Als de 
toetsingscriteria klaar zijn, worden 
initiatiefnemers hiervan op de 
hoogte gesteld en kunnen zij hun 
uitgewerkte plan indienen.

Vragen of aanmelden?
Heeft u vragen over deze oproep of 
wilt u een initiatief aanmelden? 
Mail dan het ingevulde formulier 
naar Laurens Elzinga: 
laurens.elzinga@goirle.nl

NL Alert

Maandag 2 december
rond 12.00 uur stuurt

NLAlert een controlebericht

Bezorgklachten?

Meld dit op 

verspreidingsklachten.nl

Goirles Belang  
ook digitaal

Wist u dat u de  
gemeentepagina  

ook digitaal kunt lezen op  
www.goirle.nl

GESLOTEN
Op dinsdag 3 december en
donderdag 19 december

is 't Loket gesloten.

GLADHEIDSBESTRIJDING

NIEUWE MANIER VAN STROOIEN
Sinds oktober houdt de gemeente zich 
bezig met gladheidbestrijding.  
 Wij strooien aankomende winter 
preventief met nat zout. Het strooi-
zout wordt, vlak voordat 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. 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.

Wanneer en waar strooit 
de gemeente?
Zodra er slecht weer op komst is, 
strooit de gemeente op de hoofdwe-
gen, hoofdfietspaden en op wijkontslui-
tingswegen. Op de A58 is Rijkswater-
staat verantwoordelijk voor de 
gladheidsbestrijding, op de Beeksedijk 
de gemeente Hilvarenbeek, op de 
Alphenseweg/Brakel de ABG-gemeente 
en op een deel van de Abcovenseweg 
en Ambrosiusweg de gemeente Tilburg. 

De gemeente bestrijdt de gladheid niet 
op trottoirs, voetpaden en binnenwe-
gen in de wijken, omdat dit te hoge 
kosten met zich meebrengt en het 
milieu extra belast. 

Strooiroutes
Op www.goirle.nl/gladheid staat  
een plattegrond van de gemeente met 
alle strooiroutes.
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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.
• Eerste Schoor 7 te Goirle    

het kappen van 5 eikenbomen 
(ingekomen 18-11-2019) 

• Tilburgseweg 103a te Goirle    
het wijzigen van het gebruik van het 
pand t.b.v. kamerverhuur  
(ingekomen 12-11-2019) 

• Wittendijk ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie D 2570  
het kappen van een berk  
(ingekomen 18-11-2019) 

Verlengen beslistermijn
• Urnenveld 4, Goirle: tijdelijk  

plaatsen van woonunit  
(verlenging tot 9-1-2020)

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure en 
ontwerpbesluit
Gemeente Goirle sectie A nr 3554 
(voorheen Tilburgseweg 153) te Goirle, 
het bouwen van vier appartementen en 
de aanleg van een uitrit  
(verzonden 27-11-2019)
Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken (vanaf de dag volgend op de 
verzenddatum en op grond van artikel 
8:1 eerste lid Algemene wet bestuurs-
recht) beroep instellen bij de rechtbank. 
Een beroepschrift moet in tweevoud 
worden gezonden aan de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant te Breda, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.
Voor meer informatie kunt u terecht  
bij de afdeling Veiligheid, Vergunning-
verlening en Handhaving,  
tel. 013-5310 610.

Verleende omgevingsvergunning
• Martin Luther Kinglaan 108 te Goirle  

het aanbouwen van een tuinkamer 
(verzonden 11-11-2019)

BESLUITEN

Aanwijzingsbesluiten, mandaat en 
machtiging gemeentelijke 
belastingen
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de volgende besluiten 
genomen:
• Besluit aanstelling en aanwijzing  

onbezoldigd gemeentelijk belasting-
ambtenaar Goirle;

• Besluit mandaat en machtiging 
invordering;

• Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.

De besluiten zijn elektronisch bekend-
gemaakt in het Gemeenteblad van  

27 november 2019. 
U kunt de besluiten vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl 
of via www.goirle.nl.

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpwijzigingsplan  
Heisteeg (Riel)
Burgemeester en wethouders van Goirle 
maken bekend, dat met ingang van  
28 november 2019 het ontwerp- 
wijzigingsplan “Heisteeg” (Riel) geduren-
de zes weken (tot en met 8 januari 2020 
ter inzage ligt.

Doel
Het ontwerp-wijzigingsplan voorziet in 
een toevoeging van een vijftal woningen 
in de woningbouwlocatie Heisteeg. In het 
vastgestelde en onherroepelijke 
bestemmingsplan “Heisteeg” van 19 juni 
2012, is destijds ten westen van het 
plangebied Heisteeg een wijzigingsbe-
voegdheid opgenomen om vijf woonka-
vels te realiseren, waar nu gebruik van 
wordt gemaakt. 

Ligging en begrenzing
De locatie waar een vijftal woningen 
wordt gerealiseerd, ligt aan de westzijde 
van de woningbouwlocatie “Heisteeg”. 
De woningbouwlocatie Heisteeg ligt aan 
het dorpslint van Riel ten zuiden van de 
dorpskern. Ten noorden van het 

plangebied ligt de Alphenseweg die 
overgaat in de Kerkstraat. Aan de 
overzijde van de Alphenseweg, die als 
een doorgaande route geldt voor het 
dorp Riel, is een bedrijventerrein 
gelegen. Ten zuiden/zuidoosten bevinden 
zich het sportpark 'De Krim' van 
voetbalvereniging 'Riel' en de velden en 
complexen van de ruitersportvereniging 
en scouting. Voor de exacte begrenzing 
van het plangebied wordt verwezen naar 
de verbeelding (plankaart).

Ter visie
Het ontwerp-wijzigingsplan en de daarop 
betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende 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 
ook raadpleegbaar op de gemeentelijke 
website: www.goirle.nl en op de
landelijke voorziening voor bestemmings-
plannen www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0785.WP2019001 Heisteeg w-ow01).

Reageren 
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden over het 
ontwerp-wijzigingsplan hun zienswijze 
naar voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Goirle, 

naar keuze, op de volgende wijze:
•  schriftelijk (adres: college van 

burgemeester en wethouders van 
Goirle, Postbus 17, 5050 AA te Goirle), 
of

•  mondeling, na afspraak met de 
behandelend ambtenaar  
(telefoon 013-5310657).

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN

Ontheffing art. 5.18 APV
Voor het innemen van een standplaats in 
Riel (Dorpsplein) op woensdagen van 
08.00 - 12.00 uur met verse vis en 
aanverwante artikelen tot 1-4-2021. 
(verzonden 20-11-2019)

Vergunning art. 2.72 APV 
Voor de verkoop van vuurwerk op  
28, 30 en 31 december 2019 vanuit de 
bouwmarkt aan de Wim Rötherlaan 14 te 
Goirle. (verzonden 22-11-2019)

BEZWAAR MAKEN?

Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op www.goirle.nl/klachtenenbe-
zwaar. 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. 


