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Alleen op afspraak

GEMEENTERAAD MEEGENOMEN 'OP REIS'
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Tijdens een beeldvormende raadsvergadering werd de gemeenteraad op 
28 november meegenomen op reis. Enkele medewerkers van de gemeente 
en van partnerorganisaties ContourdeTwern, IMW en MEE praatten de 
gemeenteraad bij over de voorgenomen nieuwe werkwijze van ’t Loket. 

Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 

Download de AfvalWijzer-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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Gezinsreis
Aan de hand van een gezinsreis, 
waarin een fictief gezin centraal 
stond, werd inzichtelijk gemaakt hoe 
lichte en zware casussen worden 
opgepakt volgens de nieuwe 
werkwijze. De meerwaarde van deze 
manier van werken is dat inwoners 
zoveel mogelijk begeleiding van één 
coördinator krijgen. Bovendien 
kunnen inwoners bij ’t Loket op één 
plaats terecht voor alle hulpvragen 
over Jeugd, Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning en Werk & Inkomen. 
Ook meer inzet op preventie om 
grotere problemen bij inwoners te 
voorkomen wordt gezien als een 
belangrijke meerwaarde.

Vervolg
Als de gemeenteraad daartoe 
besluit, wordt met de nieuwe 
manier van werken gestart in een 
pilot, die in het voorjaar van 2020 
begint.

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

Militaire  
oefening

10 t/m 12 december 2019

Training voor militairen  
van de Koninklijke Landmacht

Goirles Belang  
ook digitaal

Wist u dat u de  
gemeentepagina  

ook digitaal kunt lezen op  
www.goirle.nl

GESLOTEN
Op donderdag 19 december 

is ’t Loket gesloten.

KORTING 

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 2020
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  
collectieve 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

Bent u nog niet aangesloten bij de 
collectieve verzekering? 
Heeft u een laag inkomen? 
Dan kunt u mogelijk ook gebruik 
maken van de collectieve zorgverze-
kering 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 collectie-
ve zorgverzekering. Daar kunt u zich 
ook meteen aanmelden. 

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

TOEKOMST GOIRLSE LEEFOMGEVING

OMGEVINGSVISIE
De gemeente Goirle is gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Lees 
meer over het hoe, wat en waarom op www.goirle.nl/omgevingsvisie

Uw hulp is nodig
Het opstellen van een visie op de 
toekomst van Goirle is belangrijk en 
daar nemen we de tijd voor. Eerst 
moeten we met elkaar vaststellen wat 
wij belangrijk vinden in Goirle. En dan 
onze toekomst helder krijgen. De 
gemeente Goirle is nu druk bezig met 
alle voorbereidingen. Wie zijn wij en 
waar staan wij voor? En die voorbe-
reidingen worden op 23 januari 2020 
gedeeld, maar zeker ook getoetst, 
met iedereen die er belang bij heeft: 
inwoners, bedrijven, organisaties, 
partners en de gemeenteraad. 

Reserveer 23 januari 2020
Wilt u de gemeente meegeven wat u 

de belangrijkste kwaliteiten van de 
gemeente vindt? Heeft u een visie op 
welke ontwikkelingen we in de 
toekomst meer ruimte moeten 
bieden? Of heeft u gewoon een goed 
idee voor Goirle? Reserveer dan 
alvast ruimte in uw agenda op 
donderdagavond 23 januari en denk 
mee. Iedere inwoner ontvangt begin 
januari een persoonlijke uitnodiging 
voor deze avond. Houd uw brieven-
bus in de gaten!

Nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met 
Sylvia Torremans via (013) 531 06 55 
of stuur haar een e-mail via 
sylvia.torremans@goirle.nl

UITSLAG BURGERPEILING 2019

“WIJ SCOREN GEMIDDELD, MAAR GAAN 
VOOR EEN HOGER CIJFER”
Dit voorjaar is naar 2000 inwoners van de gemeente Goirle een burgerpeiling 
verstuurd. Ruim 600 inwoners hebben deze ingevuld. Op de verschillende 
thema’s scoort de gemeente gemiddeld. “Aan de ene kant zijn wij er blij  
mee, maar aan de andere kant willen wij dat onze inwoners meer dan 
tevreden zijn”, benadrukt gemeentesecretaris Jolie Hasselman. “We gaan 
met de uitkomsten aan de slag, zodat onze inwoners de gemeente in 2021 
een 7 of hoger geven.” 

Thema’s
De burgerpeiling richt zich op vier 
thema's: woon- en leefklimaat, relatie 
inwoner-gemeente, gemeentelijke 
dienstverlening en zorg & welzijn. 
Alle inspanningen van de gemeente 
worden gewaardeerd met het cijfer 6,8. 
Dit is gelijk aan de waardering in 2016. 
Op de verschillende thema's scoren  
wij rond het gemiddelde. Woon- en 
leefklimaat springt er in positieve zin 
uit (6,9 tegenover 6,7 gemiddeld) en 
relatie inwoner-gemeente springt er in 
negatieve zin uit (6,1 tegenover 
6,3 gemiddeld). 

Acties die al gedaan zijn
De peiling biedt ons waardevolle 
informatie over hoe onze inwoners 
aankijken tegen onze gemeente, onze 
dienstverlening en de manier waarop 
wij ons werk doen. We hebben de 
uitkomsten van de peiling al gebruikt 
voor het formuleren van doelstellingen 
voor onze begroting. De antwoorden 
worden ook gebruikt als input voor de 
voorbereiding op de Omgevingswet. 
Over ’t Loket, ons centrale aanspreek-
punt voor alle vragen rondom hulp en 
ondersteuning, stonden extra vragen in 
de peiling. De antwoorden hierop 
hebben geleid tot betere teksten op 

onze website. Wij leggen voortaan 
beter uit wat ’t Loket is en waarvoor 
inwoners bij ’t Loket terecht kunnen. 
Aan de naam ’t Loket veranderen we 
voorlopig niets.

Nog beter
Er is zeker ruimte voor verbetering.  
“We bedanken alle inwoners die aan de 
peiling hebben meegedaan. De 
uitkomsten gebruiken wij in de groei en 
ontwikkeling van onze organisatie. We 
onderzoeken de uitkomsten van de 
peiling en benoemen waar dingen beter 
kunnen. Daarop ondernemen we actie, 
zodat inwoners er ook echt wat van 
merken”, besluit de gemeente-
secretaris.

Achtergrond 
Sinds 2006 voert de gemeente Goirle 
deze burgerpeiling tweejaarlijks uit. 
De resultaten zijn verwerkt op de 
website www.waarstaatjegemeente.nl 
van de VNG. Zo kunnen ze worden 
vergeleken met andere gemeenten. In 
de rapportage zelf is een vergelijking 
in de tijd opgenomen en met het 
gemiddelde in andere gemeenten tot 
25.000 inwoners. 
De burgerpeiling 2019 is te vinden op 
www.goirle.nl/omgevingsvisie

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 cadeau-
tjes 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, Oranje-
plein 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 douchegel. 
Kerstpakketten zijn ook welkom. 
Geeft u wel even door aan de 
vrijwilligers of er verse producten en/
of alcohol in zit?
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
• Brakel 4, Riel: splitsen woning 

(ingekomen 15-11-2019) 
• Groeneweg 14, Goirle: uitbreiden 

woning aan voorzijde op eerste 
verdieping (ingekomen 14-11-2019) 

• Poppelseweg 3, Goirle: legaliseren van 
serre (ingekomen 18-11-2019) 

• Thomas van Diessenstraat 23, Goirle: 
bouwen erker (ingekomen 8-11-2019) 

• Tilburgseweg 42a, Goirle: verbouwen 
entree en intern verbouwen woning 
(ingekomen 18-11-2019) 

• Venneweg 7, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 21-11-2019) 

• Vijfhuizenbaan 1-3, Riel:  
bouwen kantoorgebouw  
(ingekomen 18-11-2019)

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.

Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning ter inzage
• Tilburgseweg 81 en 83, Goirle:  

verbouwen en uitbreiden van slagerij 
en realiseren van drie bovenwoningen

De ontwerpbeschikking ligt tot 16-1-2020 
ter inzage in het gemeentehuis, Oranje-
plein 1, Goirle. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de afdeling Veiligheid, Vergunningverle-
ning en Handhaving, tel. 013-5310 610.

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 
• Tilburgseweg 176, Goirle: bouwen 

aanbouw (verzonden 3-12-2019)
Belanghebbenden kunnen tot 15-1-2020 
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.

Verleende omgevingsvergunning
• Nobelstraat 2-02, Goirle: wijzigen van 

gebruik van bedrijfspand  
(verzonden 22 november 2019)

• Abcovenseweg 39, Goirle: gedeeltelijk 
in gebruik nemen van woning als Bed 
& Breakfast (verzonden 26-11-2019)

• Kerkstraat 6 en 10, Riel: kappen vier 
bomen (verzonden 21-11-2019)   

• Tilburgseweg 97, Goirle: kappen boom 
(verzonden 22-11-2019)  

Beschikking Wabo vergunning, 
uitgebreide procedure
• Vijfhuizenbaan 14 Riel, Rooplu  

Riel B.V.: Omgevingsvergunning enkele 
interne wijzigingen in opslag van 
(gevaarlijke) stoffen binnen  
pluimveehouderij.

De beschikking ligt tot en met woensdag 15-
1-2020 ter inzage bij de gemeente Goirle. 
Bezwaren: voor informatie over 
bezwaren kunt u terecht bij de afdeling 
Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving, tel. 013-5310 610.

VERKEERSBESLUITEN

• Ten behoeve van het instellen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken bij Volmolen 102

• Ten behoeve van het instellen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken bij Volmolen 120

• Ten behoeve van het instellen van een 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken bij Pastoor Petrushofje 1 

COLLECTIEVE  
FESTIVITEITEN 2020

Carnaval 22-2-2020 tot 25-2-2020
Koningsdag 27-4-2020
Kermis 27-6-2020 t/m 1-7-2020
Kermis 19-9-2020 t/m 22-9-2020
Oud & Nieuw 31-12-2020

Op deze dagen hoeven de horecagele-
genheden binnen de gemeente Goirle 
niet te voldoen aan de geluid- en 
lichtvoorschriften. Overmatige hinder 
dient wel voorkomen te worden.

VERGUNNINGEN/  
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning 
Voor het plaatsen van de kerststal op het 
Kloosterplein van 7-12-2019 tot 
10-1-2020 (verzonden 28-11-2019)

Ontheffing 
Voor het plaatsen van een “artificial tree” 
aan de Tilburgseweg tot 14-2-2020. 
(verzonden 28-11-2019)

Vergunning venten 
Voor de huis-aan-huis verkoop van 
oliebollen in de kern Riel  
(verzonden 28-11-2019)

WET GELUIDHINDER

Hogere waarde 
wegverkeerslawaai instellen
• Tilburgseweg 153, Goirle (kadastraal 

sectie G, nummer 3554) t.b.v.  
bouw vier appartementen.

Het ontwerp-besluit ligt tot 2-1-2020 ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, 
Vergunningverlening en Handhaving. 

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. 


