
 

 PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
• Dorpsplein 18, Riel: bouwen  

appartementencomplex  
(ingekomen 22-11-2019)

• Neerland t.h.v. huisnummer 7 en 
Kerkstraat t.h.v. huisnummer 31-33, 
Riel: kappen twee bomen  
(ingekomen 27-11-2019) 

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.

Verleende 
omgevingsvergunningen
• Burgemeester Voskensstraat 5, Goirle: 

uitbreiden woning met aan- en 
opbouw (verzonden 25-11-2019)   

• Groeneweg 14, Goirle: uitbreiden 
woning voorzijde op eerste verdieping 
(verzonden 3-12-2019) 

• Heisteeg 2, Riel: uitdunnen treurwilg 
(verzonden 4-12-2019)

• Jacob van Lennepdreef 2, Goirle: 
plaatsen erfafscheiding  
(verzonden 2-12-2019) 

• Langenboomstraat 2, Goirle:  
uitbreiden woning  
(verzonden 2-12-2019) 

• Leijzoom 25, Goirle: uitbreiden woning 
(verzonden 25-11-2019) 

• Nicolaas Beetsdreef 2, Goirle: 
uitbreiden woning  
(verzonden 2-12-2019) 

• Pastoor Sprangersstraat 20, Goirle: 
verbouwen berging  
(verzonden 2-12-2019) 

• Pastoor Sprangersstraat 22, Goirle: 
kappen notenboom (verzonden 
4-12-2019) 

• Urnenveld 4, Goirle: kappen drie grove 
dennen (verzonden 27-11-2019) 

• Van Malsenstraat 1, Goirle: tijdelijk 
bieden van pop-up slaapbeleving in 
Maria Boodschapkerk gedurende een 
jaar (verzonden 26-11-2019)

Geweigerde 
omgevingsvergunning
Tilburgseweg 152, Goirle: kappen 
lindeboom (verzonden 4-12-2019) 
 
VERGUNNINGEN /  
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning 
• Lampionnenoptocht op maandag 

6-1-2020 (verzonden 2-11-2019)
• Kastanjerock op 31-5-2020  

(verzonden 3-12-2019)
• Wilkin Sports Cross op 12-1-2020 

(verzonden 3-12-2019)

Ontheffing 
Kampvuur tijdens kerstevenement op 
21-12-2019, Dorpsplein in Riel  
(verzonden 3-12-2019)

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 verzendddatum.
Meer informatie via T (013) 5310 610. 
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Alleen op afspraak

VRIJWILLIGERS IN DE PRIJZEN!
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Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 Download de AfvalWijzer-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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Vrijdag 6 december reikte burgemees-
ter Mark van Stappershoef de 
vrijwilligersprijzen uit op de 31e 
vrijwilligersavond in Cultureel 
Centrum Jan van Besouw. Het 
gemeentebestuur wilde ook dit jaar 
weer hiermee haar waardering 
uitspreken naar mensen die zich 
belangeloos inzetten voor onze 
samenleving. Inwoners Toos van 
Boxtel, Gonny Spermon, Jan Houtepen 
waren aangenaam verrast toen ze 
naar voren werden geroepen om de 
vrijwilligersprijzen in ontvangst te 
nemen. 

Eeke van Beurden mocht bovendien 
de Stimuleringsprijs Jonge Vrijwilligers 
in ontvangst nemen. 
Na de uitreiking werden de aanwezi-
gen getrakteerd op een theater-
voorstelling. 

Wethouder Marijo Immink: “Vrijwilli-
gers zijn onmisbaar in onze samenle-
ving. Zij zijn vaak zó belangrijk.  
Wij hebben grote waardering voor 
mensen die zich belangeloos inzetten. 
Zij doen dit vaak op de achtergrond, 
maar vanavond zetten wij ze in het 
zonnetje. Dat verdienen ze!”

     Afval
                               Wist u dat 
                                de netten,  
                                  die gebruikt 
                                    worden bij 

het verpakken van  
kerstbomen, 

horen bij het restafval?

GESLOTEN
Op donderdag 19 december 

is ’t Loket gesloten.

CULTUUR

PORTRETTEN OUD-BURGEMEESTERS 
VERHUIZEN VAN GEMEENTEHUIS  
NAAR HET 60-JARIGE OUDHEIDKUNDIG 
STREEKMUSEUM

Vrijdag 6 december vielen burgemeester Joerie Minses van de gemeente 
Alphen-Chaam en burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente 
Goirle een bijzondere eer ten deel.  Het tweetal mocht vier portretten, 
waaronder twee oud-burgemeesters, een gemeentesecretaris en een 
Commissaris van de Koningin (Wilhelmina) van de (toenmalige) gemeente 
Alphen en Riel overdragen aan het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen. 

Gelegenheid
Het museum bestaat dit jaar 60 jaar. 
‘Een mooie gelegenheid om de 
schilderijen over te dragen aan het 
museum. Zij komen daar zeker beter 
tot hun recht dan in het gemeente-
huis’ aldus burgemeester Minses.

Aanwezigen
Dhr. Toon Timmermans, voorzitter 
van het Oudheidkundig Streekmuse-
um, en burgemeester Minses 
ondertekenden diezelfde dag een 
bruikleenovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. Zij deden dit in 
bijzijn van twee oud-burgemeesters 
van Alphen en Riel, Thomas van der 
Weijden (burgemeester van Alphen 
en Riel van 1972 tot 1986) en Henk 
Krijgsman (burgemeester van Alphen 
en Riel van 1986 tot 1992).

Achtergrond
Op de portretten zijn de volgende 
personen afgebeeld:
1.  S.A. Vosters, burgemeester 

Alphen en Riel van 1887 tot 1914 
(geboren in Riel op 2-11-1848) 

2.  W.C.A. Huijbregts, burgemeester 
Alphen en Riel van 2-3-1915 tot 
31-12-1937

3.  M.J. Woestenberg, gemeente-
secretaris Alphen en Riel van 
1884 tot 1918 (geboren te 
Alphen, 28-3-1855)

4.  A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst, 
commissaris van de koningin 
Wilhelmina in Noord Brabant van 
1894 – 1928. Een van zijn taken 
was het regelmatig bezoeken van 
alle gemeenten in de provincie. 
Van die werkbezoeken hield hij 
nauwkeurig verslag bij.

VERHUIZEN

POLITIEPOST NAAR GEMEENTEHUIS
De politiepost in Goirle aan de 
Thomas van Diessenstraat verhuist 
per 1-1-2020 naar het gemeentehuis 

van Goirle aan het Oranjeplein. 
Op de begane grond wordt een 
spreekkamer ingericht als politiepost.

Van plan om naar het gemeentehuis 
te komen? Dan is de kans groot dat u 
één van onze drie bodes tegen het lijf 
loopt. Ze waren al gastvrij en 
dienstbaar, maar sinds kort laten ze 
écht een onuitwisbare indruk achter. 
Hun nieuwe uniformen zijn wat ons 
betreft de kroon op ons visitekaartje. 
Hier komen we graag mee voor de 
dag!

BODES IN HET NIEUW

AGENDA

RAADSVERGADERING 
Dinsdag 17 december 19.30 uur 
Raadzaal gemeentehuis

Besluitvormend
• Beëdiging lid Rekenkamercommissie
• Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Leijvennen
• Raadsvoorstel afvalstoffenverordening 2020
• Raadsvoorstel investeringskrediet Key2Finance
• Initiatiefvoorstel CDA-fractie bezwaarschrift procedure
• Raadsvoorstel benoeming burgerlid
• Raadsvoorstel verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
• Moties

Inhaaldagen  
feestdagen

Eerste kerstdag,  
woensdag 25 december wordt 

zaterdag 28 december

Tweede kerstdag,  
donderdag 26 december blijft 

donderdag 26 december

Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 
wordt zaterdag 4 januari 


