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Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl

Op welke dag wordt 
uw afval opgehaald?

 Download de AfvalWijzer-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

Goirles Belang  
ook digitaal

Wist u dat u de  
gemeentepagina  

ook digitaal kunt lezen op  
www.goirle.nl

FINANCIËN

GRATIS CURSUS 'UITKOMEN MET INKOMEN'
Beter leren omgaan met uw geld? Meer grip op uw portemonnee? U bent 
echt niet de enige die een steuntje in de rug kan gebruiken. En dat is precies 
wat de cursus 'Uitkomen met Inkomen' voor u kan betekenen. Iedereen is 
welkom die zijn financiën beter wil leren regelen. Voor alle duidelijkheid: het 
gaat daarbij echt niet alleen om mensen met schulden. 

Start cursus op 14 januari
Op dinsdag 14 januari start er een 
ochtendcursus en een avondcursus 
van 6 bijeenkomsten. De ochtendcur-
sus is van 9.30 – 11.30 uur en de 
avondcursus van 18:30 – 20:30 uur. 
Locatie: MFA Het Spoor (Schaep-
manstraat 36) in Tilburg. Na aanmel-
ding ontvangt u meer informatie. De 
gemeente Tilburg organiseert de 
cursus, ook voor inwoners van de 
gemeente Goirle. Het kost u niks, de 

enige voorwaarde is dat u gemoti-
veerd bent en naar alle bijeenkom-
sten gaat.

Aanmelden
Aanmelden kan digitaal op 
www.tilburg.nl/budgetcursus of via 
uw klantmanager. Hebt u hulp nodig 
bij het aanmelden? Neem dan even 
contact op het ’t Loket of met Sociale 
zaken. Meld u snel aan, want vol = 
vol! 

   WERKZAAMHEDEN 
   WEGAFZETTING RILLAERSEBAAN

NATUUR

EERSTE RESULTATEN GEBRUIK 
FAUNAPASSAGE GOIRLE  
OVERTREFFEN VERWACHTINGEN
Het ecoduct is de afgelopen maanden gebruikt door 9 soorten zoogdieren: 
ree, wild zwijn, konijn, haas, egel, steenmarter, wezel, gewone bosmuis en 
veldmuis. Ook is de gewone pad aangetroffen op de faunapassage. Daar-
naast zien we dat de tunnel gebruikt wordt door de vos. Conclusie is dat de 
faunapassage, ondanks de korte periode dat deze in gebruik is, door alle 
soorten dieren gebruikt wordt. 

Uitgebreid onderzoek
Sinds april 2019 is de faunapassage 
Over Heide, over de Turnhoutsebaan 
vlakbij de Belgische grens, in gebruik. 
De faunapassage wordt dagelijks in 
de gaten gehouden met camera’s. En 
een ecoloog onderzoekt de sporen 
die aangetroffen worden.  

Recent is er uitgebreider onderzoek 
verricht.  Het volledige rapport en 
foto’s en video’s van de dieren op de 
faunapassage zijn te vinden op www.
faunapassagegoirle.nl. 

Prachtig resultaat
“We zijn er trots op dat we als kleine 

gemeente zo’n belangrijke, grote 
faunapassage hebben kunnen 
ontwikkelen en bouwen. De fauna-
passage werkt uitstekend en wordt 
goed gevonden door de diersoorten 
waar de passage voor gebouwd is! 
Hierdoor kunnen de dieren veilig de 
Turnhoutsebaan oversteken. Het 
resultaat overtreft al onze verwachtin-
gen,” aldus wethouder Johan Swaans.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen over de faunapas-
sage? Dan kunt u contact opnemen 
met Tim Hinssen op telefoonnummer 
(013) 5310 610 of via tim.hinssen@
goirle.nl.

AFVAL

INZAMELING KERSTBOMEN
Goirle
BAT haalt uw kerstboom op in de 
week van 6 t/m 10 januari 2020. Zet 
uw kerstboom naast de container die 
u het eerst buiten zet die week. 
Kerstbomen worden alleen meegeno-
men zonder versiering, verlichting en 
pot. 

Riel
Traditiegetrouw kunnen de jongere 

inwoners van Riel weer kerstbomen 
inzamelen. Wie de meeste bomen 
inlevert kan een mooie prijs winnen. 
Kinderen met slechts één boom 
blijven niet met lege handen staan, zij 
krijgen iets lekkers. Kerstbomen 
inleveren kan op 11 januari tussen 
15.00 - 16.00 uur en vanaf 17.30 uur 
op de hoek Oude Tilburgsebaan/
Looienhoek in Riel. Om 18.30 uur 
steekt de brandweer de bomen aan. PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
Verlengen beslistermijn  
met zes weken
Brakel 4, Riel: splitsen van een woning. 
         
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. 

We zijn op zoek 
naar nieuwe collega’s: 

Procesregisseur 
veiligheid

31 uur per week

Klantmanager  
Werk & Inkomen 

(rechtmatigheid) 
36 uur per week 

 
Klantmanager 
sociaal domein 

(complexe casuïstiek) 
24 uur per week 

 
Klantmanager 
sociaal domein 

(aanmeldteam)
24 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures 
staan de volledige
vacatureteksten.

Al geruime tijd is de directe afslag 
van de Rillaersebaan richting de 
Kempenbaan afgesloten voor 
verkeer. Dit is nodig omdat de bus op 
de Kempenbaan langere tijd stilstaat, 
een zogenoemde wachthalte. 
Hierdoor is het noodzakelijk dat het 
verkeer de afslag op de rotonde 

gebruikt. De wegafzetting zorgt 
ervoor dat de bus veilig kan stoppen. 
Het is van belang dat deze wegafzet-
ting blijft staan voor de veiligheid 
van alle weggebruikers. Dit is een 
tijdelijke situatie.
De verwachting is dat de afslag voor 
de zomer van 2020 weer open is. 


