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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?

’T LOKET 

Donderdag 20 februari 2020, 
donderdag 5 maart 2020 en 

dinsdag 24 maart 2020 is 
’t Loket telefonisch 

niet bereikbaar. 
Dit in verband met een training 
die op deze dagen plaatsvindt.
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VACATURE
Word jij onze nieuwe collega? 

Coördinator inburgering en 
aanpak statushouders 
24 uur per week

(Junior) Beleidsmedewerker 
Welzijn
36 uur per week
 
Op www.goirle.nl/vacatures staat 
de volledige vacaturetekst. 

Nieuwe container 
aanvragen? 

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

Kijk voor meer info 
op www.goirle.nl

LISELOTTE FRANSSEN VOORGEDRAGEN 
ALS WETHOUDER GEMEENTE GOIRLE

CULTUUR

BEELD IREEN WÜST VOOR GEMEENTEHUIS
Het beeld ter ere van Ireen Wüst komt voor het gemeentehuis te staan. Het 
beeld, dat wordt gemaakt door Iris Le Rütte, komt te staan aan de kant waar 
nu het marmeren blok met de tekst ‘gemeentehuis’ staat. De fietsbeugels 
worden verplaatst richting de raadzaal.

Het beeld van de hand van Iris Le 
Rütte is inmiddels van de kunstenares 
naar de bronsgieter. Hoe het eruit 
gaat zien, laten we nog even aan de 
verbeelding over. Wat we wel kunnen 
zeggen is dat het herkenbaar zal zijn, 
ook voor kinderen. Het beeld zit 
tussen figuratief en abstract in. Le 
Rütte omschrijft het beeld met de 
termen 'krachtig', 'dynamisch', 
'sympathiek' en 'vrouwelijk'. Bij de 
keuze voor het beeld en de kunstena-
res heeft Ireen Wüst een duidelijke 
stem gehad.

Waarom krijgt Ireen Wüst een beeld?
Begin 2018 won Ireen Wüst haar 5e 
Olympische gouden medaille.  Vlak 
hierna genoten duizenden mensen 

van haar huldiging in haar geboorte-
plaats Goirle. Burgemeester Mark van 
Stappershoef maakte toen bekend 
dat de grootste Nederlandse olympi-
er ooit een beeld krijgt. “Ireen Wüst is 
geboren en getogen in Goirle. En zij is 
de jongste én meest succesvolste 
Nederlandse olympiër ooit. En daar 
zijn wij natuurlijk ontzettend trots op” 
aldus wethouder Johan Swaans. 

De onthulling van het beeld 
De verwachting is dat het beeld in 
mei 2020 klaar is. Hierna volgt de 
feestelijke onthulling in het bijzijn van 
Ireen Wüst en haar familie. Wanneer, 
waar en hoe wordt later bekend 
gemaakt. 

Lijst Riel Goirle draagt Liselotte Franssen voor als wethouder voor de gemeen-
te Goirle. Zij neemt hiermee het stokje over van wethouder Bert Schellekens, 
die vorige maand om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde.  

Politieke loopbaan 
Franssen is sinds 2014 voor Lijst Riel 
Goirle (LRG) actief in de Goirlese 
politiek. Eerst als raadslid en sinds 
2018 ook als fractievoorzitter. 
Daarnaast vervulde Liselotte 
Franssen de taak van voorzitter bij 
de regiegroep en van waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad.
Liselotte Franssen: “Ik kijk er naar uit 
om me in te zetten als bestuurder 
van onze mooie gemeente. De 
bestuursperiode is al twee jaar 
onderweg. Ik ben me bewust van het 
feit dat ik op een rijdende trein stap. 
Samen met het college zet ik mij in 
om de doelen van het college-

 
programma verder te realiseren.”

Opvolging 
De vrijgekomen raadszetel wordt zo 
spoedig mogelijk ingevuld volgens 
de procedure zoals de kieswet 
voorschrijft. De verwachting is dat 
de naam van het nieuwe raadslid 
binnen enkele weken bekend is. Wie 
Liselotte Franssen gaat opvolgen als 
fractievoorzitter is nog niet bekend.

Benoeming 
Alles is erop gericht om zowel de 
nieuwe wethouder als het nieuwe 
raadslid op 31 maart 2020 tijdens de 
raadsvergadering te benoemen.

Regio Hart van Brabant / VanBerkel.studio

HART VAN BRABANT GAAT OVER  
OP DUURZAME ENERGIE
Samen met de andere gemeenten in onze regio maken we plannen over hoe 
en waar we duurzame energie met zon en wind kunnen opwekken. Dat doen 
we zorgvuldig, met respect voor mens, natuur en milieu. We noemen dit een 
REKS: een Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Er is nu een kaart waarop 
kansen staan voor het plaatsen van windmolens en zonneparken. Meer 
informatie vindt u op www.goirle.nl/reks/

CARNAVAL

AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN IN DE BUS

Op 25 februari krijgt u het aanslagbil-
jet 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 verschillen-
de belastingen en het betalen ervan.

Optocht Riel
Traditiegetrouw trekt op carnavalsza-
terdag 22 februari weer de optocht 
door Kaaiengat onder het motto “We 
draaje de röllekes om”. De stoet 
begint om 14.11 uur vanaf kruising 
Goirleseweg/Vonderstraat naar 
Vonderstraat, Tilburgseweg, 
Dorpstraat en komt rond 16.00 uur 
aan op het Dorpsplein. De prijsuitrei-
king is aansluitend bij de Leybron om 
16.30 uur (jeugd), om 18.00 uur 
(volwassenen).

Meer informatie: www.rcsdekaaien.nl

Sleuteloverdracht in Ballefruttersgat 
Op zaterdag 22 februari draagt 
burgemeester Mark van Stappershoef 
de sleutel over aan de Goirlese prins 
Prins Andre d’n Irste en de jeugdprins 
Nick Frutje d’n Irste. De sleutelover-
dracht vindt om 11.11 uur plaats in 
de hal van het gemeentehuis. 
 
Alle Ballefrutters en Ballefrutterinne-
kes zijn van harte welkom om dit 
speciale moment bij te wonen.
Het gemeentehuis is vanaf 10.45 uur 
open. Om 12.00 uur wordt de 

Ballefruttersvlag gehesen voor het 
gemeentehuis en om ongeveer 12.10 
uur wordt d’n Ballefrutter onthuld op 
het Oranjeplein.

Optocht Goirle 
Ook in de dorpskern Goirle trekt op 
carnavalszaterdag 22 februari weer 
de optocht door het centrum van 
Ballefruttersgat onder het motto 
“Dees raokte nie kwèèt!”.

De stoet vertrekt om 14.00 uur vanaf 
het Van Hogendorpplein richting de 
Tilburgseweg, gaat dan via de Van 
Haestrechtstraat door de Aabeek-
straat over de Molenstraat, gaat bij 
de molen de Groeneweg in om 
vervolgens op het Oranjeplein te 
eindigen.  

De prijsuitreiking is aansluitend in 
residentie Ome Neeff. De prijsuitrei-
king van de jeugdoptocht is op 
carnavalszondag om 18.00 uur in 
Ome Neeff.

Meer informatie: www.ballefrutters-
gat.nl
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 
 

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.
Abcovenseweg 9, Goirle: plaatsen 
dakkapel (ingekomen 12-2-2020)
De Boschkamer 12, Goirle: bouwen 
carport (ingekomen 8-2-2020)       
Kerkstraat 60, Riel: bouwen twee-onder-
een-kap woning en aanleggen uitweg 
(ingekomen 5-2-2020)
Oranjeplein 1, Goirle: plaatsen kunstwerk 
(ingekomen 11-2-2020)      

Thomas van Diessenstraat 50, Goirle: 
uitbreiden woning met aanbouw en 
opbouw (ingekomen 7-2-2020)       
Tilburgseweg 44, Goirle: 
wijzigen gebruik kantoor naar woning 
(ingekomen 4-2-2020)
Tilburgseweg 94, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 31-1-2020)      
Van Hessen Kasselstraat 32, Goirle: 
plaatsen opbouw op bestaande aanbouw 
(ingekomen 3-2-2020)       

Verleende omgevingsvergunning
Baronielaan 99, Goirle: plaatsen dakkapel 
(verzonden 11-2-2020)                                                         
Brakel 4 en 4a, Riel: splitsen woning 
(verzonden 4-2-2020)                                                           

De Boschkamer 7, Goirle: plaatsen 
erfafscheiding en vlaggenmast en 
aanleggen uitweg (verzonden 10-2-2020)
Dorpsplein 18, 18-01, 18-02, 18-03, 
18-04, Riel: bouwen appartementencom-
plex (verzonden 11-2-2020)           
Spinnerijstraat 19, Goirle: kappen boom 
(verzonden 10-2-2020)                                                               

WET GELUIDHINDER

Hogere waarde 
wegverkeerslawaai instellen
Tilburgseweg 153, Goirle 
(kadastraal sectie G, nummer 3554) 
t.b.v. bouw vier appartementen.

Het besluit ligt tot 27-3-2020 ter inzage bij 
de afdeling Veiligheid, Vergunningverle-
ning en Handhaving. Tot 27-3-2020 kunt u 
tegen het besluit beroep aantekenen. 
Meer informatie T 013-5310 610. 

VERGUNNINGEN/ ONTHEFFINGEN

Ontheffing 
Vervoeren van personen in een huifkar 
voortgetrokken door een tractor 
(verzonden 11-4-2020)

Ontheffing geluidsnormen
Horeca-inrichting, Tilburgseweg 106, 
Goirle op 21-3-2020 en 20-5-2020 Goirle 
(verzonden 12-2-2020)

Horeca-inrichting, Poppelseweg 1, Goirle 
op 21-5-2020 van 13.00 uur tot 21.00 uur 
(verzonden 14-2-2020)

Evenementenvergunning
Laserschietevenement Grobbendonck-
park op vrijdag 16-5-2020 
(verzonden 11-2-2020)

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. 


