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Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
 

VACATURES

We zijn op zoek 
naar een nieuwe collega: 

Beheerder civiele techniek 

Met de focus op wegen, 
kunstwerken en stedelijk water
36 uur per week
 
Op www.goirle.nl/vacatures staat 
de volledige vacaturetekst.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag is in te zien bij de afdeling 
Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving. Bezwaren kunt u pas 
indienen nadat de omgevingsvergunning 
is verleend.
Nieuwkerksedijk 27, Goirle:  bouwen 
carport en scheidingsmuur, bekleden 
bestaande scheidingsmuur en vergroten 
van bedrijfspand (ingekomen 24-1-2020)
Pastoor de Beeckstraat 20, Goirle: 
plaatsen dakopbouw 
(ingekomen 24-1-2020)
Spinnerijstraat 19, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 24-1-2020)
Tilburgseweg 98, Goirle: splitsen 
bovenwoning in drie wooneenheden 
(ingekomen 24-1-2020)
Vijfhuizenbaan 23, Riel: bouwen loods 
(ingekomen 23-1-2020)
Vijfhuizenbaan 42, Riel:  bouwen woning 
(ingekomen 23-1-2020)      
Waterput 56, Goirle: brandveilig gebruik 
en intern verbouwen van KDV Breebosch 
(ingekomen 27-1-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Eerste Schoor 7, Goirle: bouwen 
bedrijfsloods (verzonden 27-1-2020)                      
Klotven 2, Goirle: kappen boom 
(verzonden 22-1-2020)                               

Tilburgseweg 49a, 49b, Goirle: splitsen 
bovenwoning in twee appartementen 
(verzonden 27-1-2020)
Tilburgseweg 70a, 70b, 70c, 70d, Goirle: 
realiseren vier appartementen 
(verzonden 27-1-2020)
Rectificatie:
Dorpsplein 18, Riel: kappen vijf bomen 
(verzonden 16-1-2020)                 

Geweigerde 
omgevingsvergunning
Bodepad 6, Goirle: kappen boom 
(verzonden 24-1-2020)

Geaccepteerde melding
Tilburgseweg 32, Goirle: brandveilig 
gebruik van Casa di Renzo 
(verzonden 27-1-2020)

Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning ter inzage
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Goirle maakt 
bekend, dat naar aanleiding van onder-
staande aanvraag om omgevingsvergun-
ning een ontwerpbesluit is genomen voor 
de navolgende locatie en project: 
Vijfhuizenbaan 41 te Riel, het bouwen 
van een extra vleeskalverenstal

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 6 februari
2020 gedurende zes weken voor iedereen 

ter inzage in het gemeentehuis, Oranje-
plein 1 te Goirle. Binnen genoemde 
termijn kan hierover schriftelijk of 
mondeling een zienswijze naar voren 
worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen worden kenbaar gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Goirle, Postbus 17, 
5050 AA Goirle. Van uw mondelinge 
reactie wordt een verslag gemaakt. De 
aanvrager wordt zo nodig in de gelegen-
heid gesteld te reageren op de ingebrach-
te zienswijzen. 

Voor meer informatie en het maken van 
een afspraak voor het inzien van de 
ontwerpbeschikking kunt u terecht bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverlening 
en Handhaving, tel. (013) 5310 610.

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning
Carnavalsoptocht, Riel zaterdag 
22-2-2020 (verzonden 27-1-2020)
Buitenevenement t.h.v. Dorpsstraat 1, 
Goirle zaterdag 22-2-2020, 
15.00 - 20.00 uur (verzonden 27-1-2020)
Carnavalsoptocht, Goirle zaterdag 
22-2-2020 (verzonden 28-1-2020)
Carnavalsfestiviteiten Kerkstraat 14-16, 
Riel 15, 21, 22 en 24 februari 2020 
(verzonden 30-1-2020)

Standplaatsvergunning
Verkoop van vis en visspecialiteiten 
Kerkstraat, Riel zaterdag 22-2-2020, 13.00 
- 20.00 uur (verzonden 30-1-2020)

Loterijvergunning 
Bingo op vrijdag 3-4-2020 (verzonden 
29-1-2020)

BESTEMMINGSPLANNEN

Gerechtelijke uitspraak 
vastgestelde bestemmingsplan 
“Bakertand Abcovenseweg e.o. 
2015”

Het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Goirle maakt 
bekend dat de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State op 22 
januari 2020 (zaaknummer 201603843/3/
R2) en ECLI:NL:RVS:2020:220) uitspraak 
heeft gedaan inzake ingesteld beroep 
tegen de besluiten van de raad van de 
gemeente Tilburg van 7 maart 2016 en 2 
oktober 2017. Met de uitspraak wordt 
het besluit van de raad van de gemeente 
Tilburg van 7 maart 2016, tot vaststelling 
van het bestemmingsplan “Bakertand, 
Abcovenseweg e.o. 2015”, voor zover het 
de plangrens tussen het perceel Abcoven-
seweg 57 en het perceel Abcovenseweg 
57a betreft, alsmede het plandeel dat 

betrekking heeft op het perceel Abcoven-
seweg 57, vernietigd. Met de uitspraak 
van wordt tevens het besluit van de raad 
van de gemeente Tilburg van 2 oktober 
2017 tot hernieuwde vaststelling van het 
bestemmingsplan “Bakertand, Abcoven-
seweg e.o. 2015”, voor zover het de 
plangrens tussen het perceel Abcovense-
weg 57 en het perceel Abcovenseweg 57a 
betreft, alsmede het plandeel dat 
betrekking heeft op het perceel Abcoven-
seweg 57, vernietigd.
De gerechtelijke uitspraak en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf heden 
voor een ieder ter inzage bij de gemeente 
Goirle. Om de documenten in te zien kunt 
u telefonisch een afspraak te maken (013) 
5310 658.

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 verzenddatum. Meer 
informatie via T (013) 5310 610. 

Op 25 februari krijgt u het aanslag-
biljet gemeentelijke belastingen. 
Wat betekent dat? Hoe werkt het? 
We leggen het uit in een filmpje op 
www.goirle.nl/betalen, te vinden bij 

‘Links’ onderaan de pagina. Op de 
site vindt u ook informatie over de 
verschillende belastingen en het 
betalen ervan.

AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN IN DE BUS

WELZIJN

ONLINE PLATFORM EVIE GELANCEERD

LOKAAL

NIEUW IN HET PAKKET VAN KPN  
EN XS4ALL: LOKALE OMROEP GOIRLE
Wist u dat uiterlijk 5 februari de uitzendingen van de 
Lokale Omroep Goirle ook te zien zijn voor abonnees 
van KPN en XS4All? Inwoners van Goirle en Riel 
kunnen de omroep op tv ontvangen op kanaalnum-
mer 1416. Radioluisteraars stemmen af op kanaal 
1116.

De Lokale Omroep Goirle biedt een 
gevarieerd programma waarin 
regelmatig items met lokale nieuws-
waarde aan bod komen en natuurlijk 

volop muziek ten gehore wordt 
gebracht. Meer informatie vindt u via 
http://www.lokaleomroepgoirle.nl. 

Donderdag 30 januari is in de bibliotheek aan het Wagnerplein het zelfhulppro-
gramma Evie gepresenteerd. Het programma is bedoeld om inwoners uit de regio 
Hart van Brabant te helpen bij het verbeteren van hun mentale gezondheid.

Het programma is zowel via www.
evie.nl als via de app van Minddistrict 
gratis en anoniem beschikbaar. Het 
platform biedt informatie en oefenin-
gen aan voor bijvoorbeeld mindful-
ness, beter slapen of ontspannen. 
Evie is beschikbaar op ieder gewenst 
moment. Het is zowel geschikt voor 
trajecten zonder als met begeleiding 
van een hulpverlener. Hier kan 
gemakkelijk in (op)geschakeld worden 
omdat zorgprofessionals zoals 
huisartsen, POH-GGZ en GGZ-organi-
saties ook gebruik maken van Evie. 

Online training in uw eigen tempo 
Wethouder Rolph Dols (Tilburg) en 
Wethouder Marijo Immink (Goirle) 
over Evie: ‘Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen in de gemeente Tilburg 
en in Goirle de zorg en ondersteuning  
 
krijgt die hij of zij nodig heeft. 
Wanneer iemand lichte psychische 
klachten heeft, gaat iemand vaak niet 
meteen naar een hulpverlener. Toch 

is het belangrijk om hier wel mee aan 
de slag te gaan, zodat de klachten niet 
verergeren of misschien zelfs opge-
lost kunnen worden. Evie kan 
inwoners hierbij helpen met online 
trainingen.’ 

Over Evie 
Evie bestaat uit specifieke trainingen 
met daarin online oefeningen, video’s 
en teksten die de gebruiker van 
informatie voorzien. Deze trainingen 
hebben als doel om mensen te 
helpen, precies op de manier en op 
het moment dat zij hier behoefte aan 
hebben. Voor meer informatie, kijk 
op www.evie.nl.

WERKZAAMHEDEN

WERK WITTENDIJK VORDERT GESTAAG 
De werkzaamheden aan de Witten-
dijk zijn in volle gang. De rijbaan en 
de trottoirs zijn vernieuwd en op dit 
moment legt de aannemer in de 
groenstrook een wandelpad aan en 
maakt hij een begin met een wadi. In 
de wadi wordt regenwater van de 
straat opgevangen en in de grond 
opgenomen. 

Hiermee gaan we uitdroging tegen en 
voorkomen we dat het riool overbe-
last raakt. In en rondom deze wadi 
komt straks bovendien een avontuur-
lijke en natuurlijke speeltuin. 

Ook gaan we daar extra groen 
aanplanten, zoals nieuwe bomen en 
zaaien we het in met een bloemrijk 
grasmengsel. In het voorjaar moeten 
de werkzaamheden klaar zijn.


