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Container laten 
repareren?

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

OMGEVINGSVISIE

SAMEN VERDER WERKEN AAN DE VISIE  
OP DE TOEKOMST VAN GOIRLE
Op 23 januari was u op de 1e Dag van de Omgevingsvisie. Hier hebben we 
met inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners besproken wat 
belangrijk is voor de toekomst van Goirle. Benieuwd naar de informatie en 
ideeën die we hebben gekregen? En hoe we verder gaan? 

Het steunpunt van de politie aan 
de Thomas van Diessenstraat is per 
2 maart verhuisd naar het gemeente-
huis van Goirle op het Oranjeplein. 
Politieagenten die actief zijn in de 
gemeente kunnen voortaan werken 
vanuit dit steunpunt, burgers kunnen 
hier op afspraak aangifte doen.
De politie in Goirle is onderdeel van 
team Leijdal. Dit basisteam heeft 
een bureau in Tilburg aan de Karel 
Boddenweg 9. Om de inwoners van 
de gemeente Goirle ook de mogelijk-
heid te bieden om makkelijk en 
dichtbij aangifte te doen is er een 
steunpunt ingericht, die vanaf 
2 maart centraal in het gemeentehuis 
is gevestigd.

Het bureau in Tilburg blijft de 
uitvalsbasis voor het operationele 
politiewerk in de gemeente Goirle. 
De agenten die dat werk verrichten, 
kunnen ook vanuit het steunpunt 
hun werk doen als ze niet op straat 
actief zijn. De politie heeft niet 24 uur 
per dag toegang tot deze locatie. 
Voor inwoners is het steunpunt 

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is de visie op de 
toekomst van Goirle. Hoe willen we 
dat onze leefomgeving er uitziet? 
Wat vinden we belangrijk? Waar 
willen we huizen, natuur en bedrij-
ven? Hoe gaan we om met zaken 
als eenzaamheid, klimaat, leegstand, 
armoede, veiligheid, gezondheid en 
dagbesteding? Dat leggen we vast in 
de Omgevingsvisie. 

Zodra een inwoner of organisatie 
straks met een initiatief komt dan 
wordt dat getoetst aan deze visie. 
Met een paar simpele vragen: 
past dit initiatief binnen onze 
omgevingsvisie? Draagt dit initiatief 
bij aan onze uitdagingen? Blijven 
onze kernwaarden en kwaliteiten 
overeind? 

De Omgevingsvisie maken we 
samen met inwoners, ondernemers 
en samenwerkingspartners. Dat 
past bij de veranderende rol van de 
overheid. Inwoners nemen steeds 
meer zelf de verantwoordelijkheid 
voor hun leefomgeving. Daar spelen 
we met deze visie op in. 

Overzicht van de informatie 
en ideeën
We hebben een overzicht gemaakt 
van alle informatie en ideeën die we 
hebben gekregen op de 1e Dag van 
de Omgevingsvisie. 
Dit kunt u bekijken op 
www.goirle.nl/omgevingsvisie. 
Daar vindt u ook de uitkomsten van 
het inwonerpanel waarin inwoners 
via een enquête hun mening hebben 
gegeven.

Bouwstenen
We hebben nu een goed beeld van 
wat belangrijk is voor de toekomst 
van Goirle en Riel. We weten welke 

onderwerpen aan bod moeten 
komen in de Omgevingsvisie. Dat 
zijn de bouwstenen. Deze bouw-
stenen legt het college voor aan de 
gemeenteraad. Dit gebeurt tijdens 
de openbare oordeelsvormende 
vergadering op 10 maart 2020. 
De raad kan dan nog aanvullende 
wensen of kaders aangeven. 

Concept Omgevingsvisie
Daarna gaan we aan de slag met het 
uitwerken van de visie. De Gôolse 
Denkers gaan hierover meedenken. 
De Gôolse Denkers zijn inwoners en 
ondernemers die zich hiervoor 
hebben opgegeven. We verwachten 
dat de concept Omgevingsvisie voor 
de zomer klaar is. Dan houden we de 
2e Dag van de Omgevingsvisie. De 
uitnodiging en informatie daarvoor 
leest u op de gemeentepagina in 
Goirles Belang, www.goirle.nl en de 
sociale media. 
De stand van zaken en belangrijke 
documenten vindt u altijd op 
www.goirle.nl/omgevingsvisie. 

SOCIAAL

’T LOKET VERBETERT DIENSTVERLENING

‘t Loket
’t Loket geeft informatie, advies en 
ondersteuning. Bijvoorbeeld over 
opvoeding, werk, schulden, zorg of 
mantelzorg. Heeft u een vraag of 
probleem waar u zelf of met hulp 
van mensen uit uw omgeving niet 
uitkomt? Dan kunt u zonder 
verwijzing terecht bij ’t Loket.

Nieuwe manier van werken
Het komende jaar gaat ’t Loket op 
een andere manier werken. Daarbij 
kijkt ’t Loket samen met de inwoner 
wat hij of zij nodig heeft om zelf weer 
verder te kunnen. Vaak liggen de 
beste oplossingen dichtbij. ’t Loket 
wijst de weg naar hulp die bij iemand 
past. Als een inwoner niet zelf de 
zorg kan regelen, helpt ’t Loket 
daarbij. Inwoners krijgen een vaste 
contactpersoon. 

Er komt meer aandacht voor het 
voorkomen van moeilijkheden en het 
voorkomen dat problemen groter 

worden. Soms hebben mensen 
meerdere vragen tegelijk en vaak 
staan vragen niet op zichzelf. ’t Loket 
is er voor alle ondersteuningsvragen. 
Dus kan ’t Loket in één keer alle 
ondersteuning regelen die nodig is.

Nieuwe openingstijden
De openingstijden worden ruimer: 
- Bellen: op maandag t/m vrijdag 
 van 08.30 tot 12.30 uur. 
 Telefoon (013) 5310 531.
- Mailen: via loket@goirle.nl of 
 het contactformulier op
 www.goirle.nl/loket. 
- Spreekuur: op maandag en 
 donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Thomas v. Diessenstraat 4 - Goirle. 

Proef
’t Loket gaat de nieuwe werkwijze 
een jaar lang uitproberen. Tijdens de 
proef kijkt de organisatie steeds hoe 
het beter kan. Aan het eind is er een 
evaluatie en volgt het besluit over de 
toekomst.

Kijk 
voor meer info 

op: 
www.goirle.nl

VEILIGHEID

uitsluitend op dinsdag op afspraak 
toegankelijk, binnen de openings-
tijden van het gemeentehuis.

Het politiesteunpunt
Het gemeentehuis is een bekende 
plek voor de inwoners van Goirle, 
dicht in de buurt en toegankelijk. 
Voor de politie betekent dit dat zij 
lokaal aanwezig zijn en samenwer-
ken met de gemeente nog makkelij-
ker wordt.
De politie heeft in het gemeente-
huis een eigen ruimte met flexibele 
werkplekken. Bezoekers dienen zich 
te melden bij de balie van het 
gemeentehuis. De werkplekken 
hebben beperkte faciliteiten om te 
werken en aangiftes op te nemen. 
Er zijn geen wapenkluizen of 
ophoudkamers voor verdachten. 
Aangehouden verdachten worden 
dus niet meegenomen naar het 
gemeentehuis.

Dienstverlening blijft hetzelfde
De vertrouwde politie blijft gewoon 
in de gemeente actief, u zult 
agenten echter wat vaker op het 
gemeentehuis tegenkomen. 
Ook blijven evenveel agenten in 
de dorpen aan het werk. 
Wilt u aangifte doen? 
Ook daarin verandert niets 
in de werkwijze, enkel de locatie
is veranderd.

Contact
Om een afspraak te maken voor 
een aangifte belt u 0900-8844. 
Ook voor contact met uw wijkagent 
kunt u bij dit nummer terecht. Het 
steunpunt is niet altijd geopend, u 
kunt dus niet zomaar binnenlopen. 
Voor spoedeisende hulp moet u 
altijd 112 bellen.

Verhuisbericht: 
Steunpunt politie zit 

voortaan in gemeentehuis

Nieuw adres: 
Oranjeplein 1, Goirle

Op 2 maart startte een proef met 
een nieuwe manier van werken bij ’t 
Loket in Goirle. Het doel is om 
inwoners beter te helpen. 

AGENDA

RAADSVERGADERING
Dinsdag 10-03-2020
19.30 uur
raadzaal gemeentehuis

Oordeelsvormend
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Raadsvoorstel bouwstenen 

omgevingsvisie
4. Afsluiting

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

POLITIESTEUNPUNT GOIRLE VERHUISD 
NAAR GEMEENTEHUIS

De Jeugdgemeenteraad mocht ook 
meedenken over de toekomst van 
Goirle.

TENTOONSTELLING

GOIRLE MIDDENDOOR 2020 VOOR EN 
DOOR DE INWONERS VAN GOIRLE EN RIEL
Alweer de zesde editie van Expositie 
Goirle Middendoor, een foto-exposi-
tie die eens in de 10 jaar wordt 
gehouden in Goirle. Een jaar lang is 
lief en leed in de breedste zin van het 
woord in Goirle en Riel gefotogra-
feerd door (amateur)fotografen uit 
de gemeente.

Wethouder Johan Swaans opent de 
expositie op vrijdagavond 13 maart 
2020 om 19.30 uur. U bent van harte 
welkom. De foto’s zijn daarna nog te 
zien van maandag 16 maart tot en 
met woensdag 15 april tijdens de 
openingstijden van het gemeente-
huis.

Schapen in Goirle. (Foto: Kees van Boxtel)
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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.
Dirckslantstraat 1, Goirle: kappen spar 
en esdoorn (ingekomen 20-2-2020)
Klotven 6, Goirle: kappen eikenboom 
(ingekomen 22-2-2020)
Leijzoom 1a, Goirle: kappen negen 
bomen (ingekomen 25-2-2020)
Oude Beeksepad 40, Goirle: kappen 
101 bomen (ingekomen 27-2-2020)
Vijfhuizenbaan 31, Riel: plaatsen 
mantelzorgwoning 
(ingekomen 21-2-2020)
Mierdsedijk 87, Ravels: NV Granovi, 
Ravels: uitbreiding van kippenbedrijf 
(ingekomen 20-2-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Korenmolenplein 8a, Goirle: verhogen 
dak (verzonden 24-2-2020)
Oranjeplein 1, Goirle: plaatsen kunstwerk 
(verzonden 24-2-2020)
Pastoor van Dunstraat 15, Goirle: 
uitbreiden woning en vernieuwen 
buitengevel (verzonden 19-2-2020) 

Poppelseweg 1 04, Goirle: brandveilig 
gebruik pand (verzonden 24-2-2020)

BESTEMMINGSPLANNEN

Ongewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Goorweg 7to"
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt op grond van artikel 3.8 en 6.14 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad op 18 februari 2020 
het bestemmingsplan "Goorweg 7to" (NL.
IMRO.0785.BP2018006Goorwegto-vg01) 
ongewijzigd heeft vastgesteld. Bij besluit 
van gelijke datum heeft de gemeenteraad 
voorts besloten geen exploitatieplan vast 
te stellen.
 
Doel en ligging van het plan
Het plan voorziet in een wijziging van de 
huidige bestemming ("Agrarisch-Paarden-
houderij") naar een bedrijfsmatige 
bestemming ten behoeve van statische 
(hobbymatige) opslag met dien verstande 
dat zelfstandige detailhandel wordt 
uitgesloten. Het perceel is kadastraal  
bekend als: gemeente Goirle, sectie K, 
nummer 462. Voor de exacte omvang en 
ligging van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding (plankaart).

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, alsmede het bestem-
mingsplan zelf en het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen en de 
daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van 5 maart 2020 
gedurende zes weken (tot en met 15 april 
2020) voor een ieder ter inzage op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur in de 
hal van het gemeentehuis, Oranjeplein 1, 
Goirle en kan dan, of na afspraak, worden 
ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar 
via https://www.goirle.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening kan met ingang van 6 
maart 2020 gedurende zes weken (tot en 
met 16 april 2020) tegen het besluit 
omtrent vaststelling van het bestem-
mingsplan beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag door:
1 belanghebbenden die bezwaar hebben 

tegen de door de gemeenteraad 
aangebrachte wijzigingen in het 
vastgestelde bestemmingsplan in 

vergelijking met het ontwerp-bestem-
mingsplan;

2 belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze naar voren hebben gebracht 
bij de gemeenteraad over het ont-
werp-bestemmingsplan;

3 belanghebbenden die weliswaar geen 
(ontvankelijke) zienswijze naar voren 
hebben gebracht bij de gemeenteraad 
over het ontwerp-bestemmingsplan, 
maar kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat waren zich 
tijdig met een zienswijze tot de 
gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van 
naam en adres van de indiener, datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is ingesteld en de 
gronden (motivering) van het beroep. 
Gelijktijdig met het instellen van beroep 
kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Indien gedurende de 
bovenstaande beroepstermijn bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan, wordt de werking 
van het besluit opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist. Het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan, en 

het besluit om geen exploitatieplan vast 
te stellen treden in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Voor de 
behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd.

Een belanghebbende kan met ingang van 
6 maart 2020 gedurende zes weken, 
beroep instellen tegen het besluit geen 
exploitatieplan vast te stellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Evenementenvergunning
Wandel- en hardloopevenement op 14 en 
15 maart 2020 (verzonden 27-2-2020

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 bezwaar-
termijn de dag ná de verzenddatum. 
Meer informatie via T (013) 5310 610. 

BELASTINGEN

DE BIBLIOTHEEK GOIRLE BIEDT HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Belastingaangifte doen kan vanaf 
1 maart. Kunt u hier wel wat hulp bij 
gebruiken? Maak dan een afspraak 
bij het belastingspreekuur op 
donderdagochtend in maart en april 
in de Bibliotheek Goirle. Samen met 
de Formulierenbrigade en Sociale 
Raadslieden biedt de Bibliotheek dit 
gratis belastingspreekuur aan. 
Experts helpen graag met advies 
en tips bij de digitale, particuliere 
aangifte voor 2019. Voor mensen 
die zelf aangifte willen doen, biedt 
de Bibliotheek Midden-Brabant 

gratis beveiligd computer- en 
internetgebruik. Hulp bij de aangifte 
en computerfaciliteiten zijn gratis, 
ook als u geen lid bent van de 
bibliotheek.

Belastingspreekuur Bibliotheek
Jongeren met een bijbaan. Ouderen 
die juist niet meer hoeven te werken. 
Mensen die nog niet zo lang in 
Nederland wonen. Mensen die 
digitaal aangifte doen gewoon lastig 
vinden of simpelweg een vraag 
hebben kunnen terecht bij het 

belastingspreekuur in de Bibliotheek. 
In de Bibliotheek Goirle kunnen 
geïnteresseerden elke donderdag 
tussen 10.00 en 12.00 uur bij 
Informatiecafé De Beurs een 
afspraak maken voor hulp en advies 
bij het invullen van de belastingaan-
gifte. 
De afspraak vindt dan plaats in maart 
of april met een expert van de 
Formulierenbrigade of Sociale Raads-
lieden. Binnenlopen zonder afspraak 
kan ook, alleen kan de wachttijd dan 
oplopen.

Samenwerking Koninklijke 
Bibliotheek en Belastingdienst
De samenwerking tussen de Belas-
tingdienst en Koninklijke Bibliotheek 
(KB) bestaat sinds 2016. Bijna alle 
bibliotheken in Nederland bieden 
dankzij deze samenwerking gratis 
computercursussen aan voor 
mensen die moeite hebben met de 
digitale overheid. Ook organiseren ze 
- in samenwerking met lokale 
maatschappelijke organisaties - hulp 
bij het invullen van de online 
belastingaangifte, bijvoorbeeld via 

belastingspreekuren. De samenwer-
king is in januari 2019 voor vier jaar 
verlengd. Dit maakt blijvend hulp bij 
belastingaangifte in bibliotheken 
mogelijk.

Meer info
Meer weten over het belasting-
spreekuur in de buurt? 
Kijk op www.bibliotheekmb.nl/
belastingdienst voor meer
informatie.


