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Gewijzigde 
openingstijden

In verband met Carnaval 
sluit het gemeentehuis op 
dinsdag 25 februari 2020 

al om 17.00 uur. De overige 
dagen is het gemeentehuis 

gewoon volgens de normale 
tijden geopend.

Goirles Belang  
ook digitaal

Wist u dat u de  
gemeentepagina  

ook digitaal kunt lezen op  
www.goirle.nl?
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
 

MELD U AAN VOOR DE BUURTWHATSAPP 
IN GOIRLE EN RIEL!

Buurtbewoners kunnen via Buurt-
WhatsApp elkaar snel informeren en 
alarmeren wanneer er zich een 
verdachte situatie voordoet in de 
buurt. Doet u mee? Samen maken 
we Goirle en Riel nog veiliger! 

Ja, ik doe mee!
Meld u aan voor onze Buurt-
WhatsApp. Mail uw 06-nummer 
en straat naar 
buurtwhatsapp@goirle.nl en onze 
beheerders zorgen dat u wordt 
toegevoegd aan de juiste groep. 
Voorwaarden zijn dat u inwoner 
bent van Goirle of Riel, achttien jaar 
of ouder bent, en in het bezit bent 
van een smartphone met WhatsApp.

Facebook
Voor minder dringende zaken zijn er 
twee Facebookpagina’s opgericht: 
‘Buurtpreventie Goirle’ en ‘Buurtpre-
ventie Riel’. 
 
Let op: De WhatsApp-groep is geen 
vervanger van 112! Bij een verdachte 
situatie of spoed belt u altijd 112. 

Meer informatie vindt u via www.
goirle.nl/veiligheid/buurtwhatsapp

SAMEN MET U HOUDEN WE 
GOIRLE EN RIEL VEILIG!

   

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.
Vijfhuizenbaan 1, Riel: bouwen woning 
(ingekomen 31-1-2020)      
Zandschelstraat 6, Goirle: verhogen 
zolderruimte (ingekomen 30-1-2020)      

Verleende omgevingsvergunning
De Reusel 14, Goirle: kappen vier bomen 
(verzonden 5-2-2020)        
Kennedylaan 46, Goirle: wijzigen gevels 
(verzonden 3-2-2020)       

Papenlantstraat 7, Goirle: plaatsen 
nokverhoging (verzonden 3-2-2020)

Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning ter inzage
Tilburgseweg 158, 160 en 168, Goirle: 
wijzigen van kozijnen in drie woningen 
t.b.v. geluidisolatie

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 13 
februari 2020 gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1 te Goirle. Binnen genoem-
de 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 via T (013) 5310 610.

Uitvoeringsprogramma 
Vergunningverlening, toezicht en 
handhaving
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 21-1-2020 het 

VTH-uitvoeringsprogramma gemeente 
Goirle 2020 vastgesteld. Het uitvoerings-
programma is de operationele uitwerking 
voor 2020 van het meerjarenbeleid op 
het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. De provincie 
houdt interbestuurlijk toezicht op een 
tijdige en goede naleving van de 
wettelijke VTH-procescriteria door de 
gemeente. Dit draagt bij aan een veilige 
en gezonde leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit. 
Het uitvoeringsprogramma is te raadple-
gen onder “Downloads” via 
www.goirle.nl/omgevingsvergunning. 
Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar of 
beroep maken.

VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN
 
Drank en horecavergunning en 
exploitatievergunning
Dorpstraat 45, Riel: Voor de exploitatie 
van een snackbar zijn een drank- en 
horecavergunning en exploitatievergun-
ning verleend (verzonden 7-2-2020)

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
vinden op 
www.goirle.nl/klachtenenbezwaar. 
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. 

SOCIAAL

GRATIS BUDGETCURSUS
Komt u wel eens geld tekort? Vindt u het moeilijk om overzicht te houden? Of 
maakt u zich zorgen over uw financiën? In de cursus ‘Uitkomen met inkomen’ 
leert u in 6 lessen alles over geldzaken en administratie. De cursus is gratis. De 
gemeente Tilburg organiseert de cursussen, maar ook inwoners van de 
gemeente Goirle kunnen hieraan meedoen.

Voor wie is de budgetcursus? 
Voor alle inwoners van de gemeente Goirle, die willen leren omgaan met geld. 
Iedereen die zijn financiën beter wil leren regelen is welkom. Voor alle 
duidelijkheid: het gaat daarbij echt niet alleen om mensen met schulden.

Wat leert u? 
U krijgt tijdens de cursus informatie en tips over:
• omgaan met geld en waarde van geld
• minder uitgeven en geld besparen
• aanvragen van subsidies en kortingen
• administratie opzetten, ordenen en bijhouden
• omgaan met schuldeisers

Tijd en locatie 
Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop er cursussen 
worden aangeboden.
• elke woensdag van 12 februari t/m 25 maart  18.30 – 20.30 uur  

MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, Tilburg
• elke donderdag van 12 maart t/m 16 april   09.30 – 11.30 uur  

MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, Tilburg
• elke donderdag van 12 maart t/m 16 april 18.30 – 20.30 uur 
 MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, Tilburg

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden via www.tilburg.nl/budgetcursus
Na aanmelding ontvangt u meer informatie. Deelname aan de cursus is gratis. 
De enige voorwaarde is dat u gemotiveerd bent en naar alle bijeenkomsten 
gaat!

AGENDA

RAADSVERGADERING 
dinsdag 18 februari 2020 19.30 uur 
raadzaal gemeentehuis

Afscheid wethouder Bert Schellekens

Besluitvormend
• Raadsvoorstel met betrekking tot de gevolgen van de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (Wrna) voor de griffie
• Raadsvoorstel Koersdocument Bacaertlant
• Raadsvoorstel bestemmingsplan Looienhoek 
• Raadsvoorstel bestemmingsplan Goorweg
• Raadsvoorstel Pilot nieuwe organisatie inrichting lokale toegang 
• Raadsvoorstel overhevelen budgetten 2019 – 2020
• Raadsvoorstel aanvraag suppletieregeling in het kader van de Bommenre-

geling
• Raadsvoorstel benoeming burgerlid

Container 
kwijt?

Meld het eenvoudig en snel via
www.goirle.nl/container

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl


