
GEMEENTENIEUWS
25 maart 2020

 Gemeentehuis
T (013) 5310 610 

(Algemeen)
T (013) 5310 531 

('t Loket)

info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak

< TERU
G

 N
AAR IN

H
O

U
D

< TERU
G

 N
AAR IN

H
O

U
D

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

BESTE INWONERS, 

Deze toespraak is ook te zien als video-opname in het nieuwsbericht 
‘Toespraak burgemeester n.a.v. Coronavirus’ op www.goirle.nl. 

U vindt het bericht door te zoeken op ‘toespraak’.

OPENBAAR VERVOER

AANPASSING DIENSTVERLENING OV
Sinds donderdag 19 maart rijden de openbaar vervoer bussen van Arriva in 
Brabant een aangepaste dienstregeling. De aangepaste dienstregeling is 
vergelijkbaar met de dienstregeling zoals deze tijdens de vakantieperiodes 
geldig is. De aanpassingen gelden in principe tot maandag 6 april. Met deze 
dienstregeling biedt Arriva reizigers toch een betrouwbare dienstregeling 
gedurende de hele dag én op alle dagen van de week.  

Reisinformatie
De aangepaste dienstregeling is te 
zien in de reisplanner op arriva.nl. 
Ook kunt u kijken op de haltevertrek-
staten bij de bushaltes. Kijk dan bij 
‘vakantiedienstregeling’. Plan uw reis 
niet te vroeg van te voren, tot een 
uur voor vertrek kunnen er eventueel 
nog aanpassingen plaatsvinden.

Achter instappen
Reizigers wordt gevraagd om achter 
in te stappen. De deur aan de 
voorzijde van de bus blijft gesloten. 
Op dit moment is het ook niet meer 
mogelijk een kaartje te kopen in de 
bus. Op de volgende manier kunt u 
wel een vervoersbewijs kopen:
• Reizen op saldo met je OV-chip-

kaart
• Een e-ticket (geprint of op je 

telefoon) kopen via arriva.nl/
eticket of via de Arriva app

• Een kaartje kopen bij één van de 
OV Servicepunten van Arriva

Geen buurtbus
In de hele provincie Noord-Brabant 
rijden van 19 maart tot maandag 
6 april 2020 geen buurtbussen. 
Voor de gemeente Goirle betekent 
dit dat lijn 295 naar Hilvarenbeek 
tijdelijk komt te vervallen.

België
De Belgische buslijn 450, rijdt niet 
meer door Goirle. Deze buslijn stopt 
bij de halte Poppel – Grens. 

DE (WEEK)MARKTEN KUNNEN AANGEPAST 
DOORGAAN
Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is 
door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De week-
markten in Brabant kunnen sinds maandag 23 maart in aangepaste vorm 
doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden 
van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel 
voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) 
tegelijk op de markt zijn.

Geen non-food en alleen afhalen
Dat betekent dat er geen non-food 
kramen zijn toegestaan op de 
weekmarkten. Kramen waar ter 
plekke eten genuttigd kan worden, 
zijn niet toegestaan. Bij deze kramen 
kan alleen eten worden afgehaald. 
Dit is in lijn met de maatregel die nu
ook al geldt voor horecagelegenheden.
 
Richtlijnen
Natuurlijk gelden voor het bezoek 
aan de weekmarkt de richtlijnen die 

eerder zijn gegeven: blijf thuis als
je niet fit bent, schud geen handen 
en houd 1,5 meter afstand. 
Aan kraamhouders wordt het 
dringende advies gegeven hun 
klanten hierop te wijzen en hier ook 
de ruimte voor te geven. Daarnaast 
wordt geadviseerd om contactloos te 
betalen. Verder is het advies om 
ervoor te zorgen dat er borden bij de 
markten worden geplaatst waarop 
deze regels duidelijk worden aange-
geven.

GEMEENTERAAD

AGENDA RAADS-
VERGADERING
Maandag 30 januari 2020, raadzaal 
gemeentehuis
Besluitvormend, 17.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raads-

vergadering 18 februari 2020
4. Lijst ingekomen stukken
5. Raadsvoorstel tussentijdse 

benoeming nieuw raadslid
6. Initiatiefvoorstel benoemen 

nieuwe wethouder
7. Benoemen waarnemend 

voorzitter van de gemeenteraad
8. Raadsvoorstel benoeming 

burgerlid
9. Afsluiting

Dinsdag 31 maart 2020, 
raadzaal gemeentehuis
Besluitvormend, 19.30 uur
1. Benoeming nieuwe wethouder 

en nieuw raadslid

Meer informatie en uitzendingen 
van vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.nl

GEMEENTERAAD

INSTALLATIE NIEUW RAADSLID EN NIEUWE 
WETHOUDER TIJDENS CORONACRISIS 
In de raadsvergadering van dinsdag 31 maart staat gepland om het besluit te 
nemen om Liselotte Franssen te benoemen als wethouder en Paul Brouwers 
te benoemen als nieuw raadslid. Tijdens de coronacrisis zijn alle fysieke 
gemeenteraadsvergaderingen tot en met 6 april geannuleerd. De installatie 
van het raadslid en de wethouder vindt op een aangepaste manier plaats. In 
deze moeilijke tijd vindt de gemeenteraad het van belang dat het college en 
de raad weer op volle sterkte zijn.

De benoemingen moeten in een 
raadsvergadering gebeuren. De 
gemeenteraad kan niet digitaal 
besluiten en kan de benoemingen 
niet achteraf bekrachtigen. Omdat 
binnen de gemeenteraad geen 
verschil van inzicht bestaat over de 
benoemingsbesluiten van de 
wethouder en het nieuwe raadslid, is 
gezocht naar een manier waarop 
besluiten genomen kunnen worden, 
met zo min mogelijk aanwezigen. Zo 
wordt rekening gehouden met de 
maatregelen die getroffen zijn door 
het rijk om verdere verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 

Proces
Op maandag 30 maart, om 17.00 uur 

wordt een vergadering uitgeschre-
ven – waarbij alleen burgemeester 
en griffier aanwezig zijn. Nadat 
geconstateerd is dat onvoldoende 
raadsleden op de vergadering zijn 
verschenen om deze te beginnen (het 
quorum), schrijft de burgemeester 
een nieuwe vergadering uit voor 
dinsdag 31 maart, 19.30 uur. Bij deze 
vergadering hoeft het quorum niet 
aanwezig te zijn. Een beperkt aantal 
raadsleden kan de besluiten dan 
nemen. Deze vergadering, met als 
enig beslispunt de benoeming van de 
nieuwe wethouder en een nieuw 
raadslid, duurt zo kort mogelijk. 
Publiek kan de vergaderingen 
volgen via onze website: 
https://raad.goirle.nl.

MEDEDELING

GEMEENTEHUIS 
ALLEEN OPEN 
VOOR 
SPOEDZAKEN
Het gemeentehuis is tot en met 
6 april alleen nog op maandag, 
woensdag en vrijdag tussen 
9.00 en 11.00 uur open. Het 
gemeentehuis is dan alleen 
geopend voor spoedzaken én alleen 
na telefonisch overleg. Rijbewijzen 
en reisdocumenten kunnen zonder 
afspraak opgehaald worden tijdens 
de aangepaste openingstijden. 
Deze maatregel nemen wij om 
risico op besmetting met het 
coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken. 

Meer informatie
Meer informatie over de aangepaste 
openingstijden en spoedzaken vindt 
u door www.goirle.nl te bezoeken en 
daar onderaan op ‘Contact en 
openingstijden’ te klikken.

Het begon ‘ver van ons bed’ maar kwam al snel dichterbij: het coronavirus. 
Inmiddels is heel Nederland in de ban van dit nare virus. En ook hier in ons 
vertrouwde Goirle en Riel zitten we er helaas middenin. 

De genomen maatregelen hebben een grote impact op onze samenleving. 
Ondernemers moeten hun zaak sluiten, scholen zijn dicht en mensen werken 
thuis. Ouderen mogen geen bezoek meer ontvangen, gezellig uit eten of naar 
de sportschool zit er voorlopig even niet meer in. Allemaal maatregelen om 
het virus een halt toe te roepen. Maatregelen die nodig zijn! 

Ik zie hierdoor groot en klein leed om me heen. Ook in Goirle en Riel zijn 
inwoners getroffen door het virus. Er zijn mensen overleden en anderen zijn 
ziek. Sommigen zelfs ernstig. Ik ben met mijn gedachte bij hen en bij hun 
familie en wens ze veel kracht toe. 

En er zijn veel zorgen. Zorgen over de gezondheid. Van onszelf en van onze 
naasten. Zorgen over onze ouderen en chronisch zieken. Zij zijn nu extra 
kwetsbaar. Maar ook financiële zorgen.  
Maar ik zie en merk dat, ondanks alle ingrijpende consequenties, een grote 
groep inwoners hun verantwoordelijkheid neemt en gehoor geeft aan de 
oproep om alle maatregelen te volgen. Dit vind ik bewonderenswaardig en 
maakt me trots. Helaas constateer ik ook dat sociale onthouding lastig is 
voor mensen. Begrijpelijk. Mensen zijn sociale wezens en ik begrijp maar al 
te goed hoe moeilijk het is om sociale contacten te beperken. Maar die 
maatregel is er niet voor niets. Ik doe dan ook een dringend beroep op u: 
beperk uw sociale contacten! 

In moeilijke tijden komt de kracht van onze samenleving nog meer bovendrij-
ven. Iets waar ik als burgemeester ontzettend trots op ben. Dit laat de 
veerkracht van onze samenleving zien. Samen komen we dit te boven. De 
initiatieven die ik zie ontstaan zijn werkelijk hartverwarmend en hoopge-
vend. Bedankt daarvoor, blijf dat doen. Blijf naar elkaar omkijken en elkaar 
helpen. Samen kunnen we deze crisis een halt toeroepen. Alleen samen 
kunnen we dit virus uitbannen. Ik reken ook op u!

Mark van Stappershoef
Burgemeester 

CORONA

WAT WORDT BEDOELD MET 
GROEPSIMMUNITEIT?
Wie COVID-19 heeft gehad, is daarna 
meestal immuun voor dit virus. Dat 
betekent dat deze persoon niet meer 
ziek kan worden van dit virus. Hoe 
meer mensen immuun zijn voor het 
virus, hoe minder het virus kans heeft 
om zich te verspreiden. Daarmee 
wordt de kans ook kleiner dat het 
virus kwetsbare personen bereikt. 
Met groepsimmuniteit bouw je als 
het ware een beschermende muur 
om kwetsbare personen. 

Hoe bereiken we groepsimmuniteit?
Om immuniteit op te bouwen, 
moeten meerdere mensen het virus 
hebben gehad. Het doel van de 
aanpak in Nederland is om het aantal 
besmettingen te spreiden over een 
langere periode, waarin de meeste 
mensen alleen lichte klachten krijgen. 
Op deze manier wordt immuniteit 
opgebouwd. Belangrijk effect is dat 
er zo geen piek komt in het aantal 
besmettingen en de ziekenhuizen 
niet overbelast raken.
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DRINGENDE OPROEP: NIET TANKEN OF WINKELEN IN BELGIË
Het kabinet doet een dringend beroep 
op inwoners om niet-essentiële reizen 
naar het buitenland te vermijden. 
Hiermee wordt onder meer het 
tanken, winkelen en op vakantie gaan 
in het buitenland bedoeld. Neem dit 
advies serieus zodat verdere versprei-
ding van het virus zoveel mogelijk 
wordt tegengegaan.

Nederland en de landen om ons 
heen worden op dit moment in volle 
omvang geconfronteerd met het 
coronavirus. De maatregelen die 
zowel door Nederland als onze 
buurlanden zijn genomen om 
besmetting en verspreiding van het 
virus tegen te gaan hebben gevolgen 
voor de situatie in de grensregio’s.

Grensverkeer blijft mogelijk voor 
mensen in cruciale beroepen (zoals 
medisch personeel en mensen die 
werken in distributiecentra) en voor 
ouders met co-ouderschap waarvan 
een ouder in België woont.

HELPEN OF HULP NODIG?
Veel inwoners laten weten dat ze graag iets willen doen voor een ander 
tijdens de coronacrisis. Dat is mooi! Want andere inwoners kunnen wel 
wat hulp gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze extra voorzichtig moeten zijn 
vanwege hun zwakke gezondheid. Of omdat de vrijwilliger die normaal 
komt, er door het coronavirus niet is. Het AdviesPunt van ContourdeTwern 
is hiervoor het centrale meldpunt. 

Hulp nodig 
Komt u in de problemen doordat u 
thuis moet blijven? Kunt u dit niet 
oplossen met hulp van buren of 
familie? Dan kunt u het AdviesPunt 
van ContourdeTwern bellen of 
mailen. 

AdviesPunt ContourdeTwern
ma. t/m vr. 9.00u-17.00u
T (013) 549 86 46
E  adviespunt@contourdetwern.nl
 

Helpen
Wilt u iemand helpen? Bel dan 
naar (013) 5498 646 of mail naar 
goirle@contourdetwern.nl. 
De sociaal werkers van Contour
deTwern van team Goirle/Riel 
nemen dan contact met u op. 

Veiligheid en gezondheid op 1
Het is fijn dat we elkaar helpen 
maar veiligheid en gezondheid 
staan voorop. Houd u altijd aan 
de richtlijnen van het RIVM.

INFORMATIE EN 
ADVIES VOOR 
ONDERNEMERS
Ondernemers in Goirle hebben veel 
vragen en zorgen door het Corona- 
virus. Op www.goirle.nl/coronavirus 
staat wat de overheid doet om 
ondernemers te helpen die in de 
problemen komen. En waar zij meer 
informatie kunnen vinden over de 
regelingen. 

Nog niet alle aangekondigde 
maatregelen zijn klaar. Daarom 
kunnen we nog niet alle vragen 
beantwoorden. We volgen de 
ontwikkelingen op de voet en 
hebben nauw contact met de 
ondernemersverenigingen.
Het Team Economische Zaken van 
de gemeente Goirle is bereikbaar 
voor ondernemers.
U kunt bellen via telefoonnummer 
(013) 5310 610 of mailen naar
ondernemersloket@goirle.nl. 

BELASTINGEN

GEMEENTELIJK BELASTINGEN 2020
Het coronavirus en de maatregelen 
die genomen worden om te voor-
komen dat het virus zich verder 
verspreidt, hebben impact op 
onze inwoners én ondernemers. 
Om inwoners en ondernemers die 
financieel geraakt worden door de 
maatregelen te ondersteunen, stelt 
de gemeente Goirle de automatische 
incasso van de gemeentelijke 
belastingen 2020 uit met 2 maan-
den. Deze maatregel geldt voor 
iedereen in onze gemeente. 

Eerste incasso eind mei
De startdatum van de incasso van 
gemeentelijk belastingen 2020 wordt 
verschoven. Normaal gezien zijn de 
incasso’s van eind maart 2020 tot en 
met eind december 2020. Nu 
incasseert de gemeente van eind mei 

2020 tot en met eind februari 2021. 
Het blijven 10 incassotermijnen en 
ook het maandbedrag van de incasso 
wijzigt niet.

Automatische incasso
U kunt de gemeentelijke belastingen 
in één keer betalen via iDeal, in maxi-
maal twee termijnen via overboe-
king of via automatische incasso. 
Betaalt u de gemeentelijke belastin-
gen in één keer? Dan verwachten we 
de betaling uiterlijk 31 mei 2020. 
Liever betalen met een automatische 
incasso? Dat kan. Vraag de automati-
sche incasso online aan via
www.goirle.nl/betalen. Handig, dan 
hoeft u er niet meer aan te denken 
om zelf het geld over te maken en 
worden de gemeentelijke belastin-
gen in 10 termijnen afgeschreven.

RICHTLIJNEN

SPORTVELDEN DICHT: BUITEN SPELEN KAN 
MAAR VERMIJD GROTE GROEPEN

 Vanwege het coronavirus zijn ook 
sportvelden gesloten. 
Het is belangrijk dat iedereen de 
richtlijnen opvolgt en afstand houdt 
van elkaar. Het is niet verstandig om 
met een grote groep samen te 
sporten. Daarom mag je de velden 
niet op. De clubs en de gemeente 
controleren. 

Sociale onthouding 
Sociale onthouding is bedoeld om 
verdere verspreiding van het virus 
te voorkomen. Je kunt naar buiten, 
boodschappen doen of de hond 
uitlaten. Maar houd in groepen waar 
mogelijk 1,5 meter (twee armleng-
tes) afstand van elkaar. Kinderen 
kunnen buiten spelen, maar vermijd 
grote groepen.

 
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 43, Goirle: kappen 
dennenboom (ingekomen 15-3-2020)      
Hoogstraat 18, Goirle: uitbreiden woning 
(ingekomen 12-3-2020)      
Marijkestraat 20, Goirle: uitbreiden 
woning met opbouw op aanbouw 
(ingekomen 17-3-2020)      

Van Haestrechtstraat 15, Goirle: 
uitbreiden woning en bouwen schuur 
(ingekomen 14-3-2020)      

Verleende omgevingsvergunning
Brokkenstraat 8, Riel: plaatsen carport 
(verzonden 16-3-2020)                            
Tilburgseweg 44 en 44a, Goirle: wijzigen 
gebruik kantoor naar woning (verzonden 
16-3-2020)
Vijfhuizenbaan 42, Riel: bouwen 
bedrijfswoning (verzonden 16-3-2020)           

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 
Tilburgseweg 81 en 83, Goirle: 

verbouwen en uitbreiden slagerij en 
realiseren van drie bovenwoningen 
(verzonden 23-3-2020)
Belanghebbenden kunnen tot 4-4-2020 
beroep instellen bij de rechtbank. Een 
beroepschrift moet in tweevoud worden 
gezonden aan de rechtbank Zeel-
and-West-Brabant te Breda, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

Verlengen instandhoudings- 
termijn omgevingsvergunning  
Kerkstraat 49-51,  Goirle: kappen acht 
bomen, met 12 maanden verlengen 
(verzonden 19-3-2020)
Kerkstraat 53, Goirle: kappen acht 

bomen, met 12 maanden verlengen 
(verzonden 19-3-2020)     

WEGVERKEERSLAWAAI

Hogere grenswaarde
Tilburgseweg 81-83, Goirle: bouw van 
een woning, verzoek hogere grenswaarde 
maximaal 63 dB.
De stukken liggen tot en met 12-5-2020 
ter inzage. Zienswijzen kunnen schriftelijk 
ingediend worden bij burgemeester en 
wethouders, Postbus 17, 5050 AA Goirle. 
Informatie: (013) 5310 663.

VERKEERSBESLUITEN

Van Haestrechtstraat 53, Goirle:
instellen gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken 
Muurhagedis, Goirle: parkeerverbod 
parkeerplaats

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

Nieuwe container
aanvragen?

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

Kijk 
voor meer info 

op: 
www.goirle.nl

 

Verhuizing doorgeven? 
Dat kan vanuit thuis via 

www.goirle.nl/verhuizen.

 
Blokje 
 
 

 
 
Verhuizing doorgeven? Dat kan vanuit 
thuis via www.goirle.nl/verhuizen. 


