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BESTE INWONERS, 

BESTUUR

LISELOTTE FRANSSEN BENOEMD TOT 
WETHOUDER 

WELZIJN

GEMEENTE GOIRLE 
STOPT MET 
POETSBON
Gemeente Goirle biedt per 1 januari 
2021 de zogenaamde Poetsbon niet 
meer aan. Sinds 2017 konden 
inwoners die tot de doelgroep 
behoorden met korting huishoudelij-
ke hulp inkopen bij een aanbieder 
waarmee de gemeente Goirle een 
overeenkomst heeft afgesloten. Eind 
2020 loopt deze overeenkomst af.

Persoonlijk bericht
Als u op dit moment gebruik maakt 
van de Poetsbon, dan kunt u dat de 
rest van het kalenderjaar 2020 blijven 
doen. In de loop van het jaar krijgt u 
persoonlijk bericht van de gemeente 
over wat het stoppen van de Poets-
bon voor u inhoudt. De gemeente 
zorgt er samen met de zorgaanbie-
ders voor dat inwoners voor wie dit 
noodzakelijk is, via de Wmo hulp 
krijgen die nodig is om hun huis 
schoon en leefbaar te houden. 

OMGEVINGSVISIE

OMGEVINGSVISIE VERTRAAGD DOOR 
CORONA

Let op elkaar want alleen samen krijgen we corona onder controle. Dat is 
mijn oproep van de laatste weken, sinds de coronacrisis in Nederland gaande 
is. Ik vraag nu uw speciale aandacht voor de kinderen. Maakt u zich zorgen 
om een kind? Kom in actie. Want er is altijd iets wat u kunt doen. 
 
Veel ‘gewone’ dingen gaan anders dan anders door de coronacrisis. Daardoor 
kunnen de spanningen thuis oplopen. Soms is er meer aan de hand of veel 
tegelijk en is het voor kinderen thuis niet veilig. Deze kinderen (0-18 jaar) 
hebben het nu nog moeilijker. Denk aan gezinnen waar een baan op de tocht 
staat, financiële problemen zijn of psychiatrische problemen spelen. Of 
kinderen die te maken hebben met een (v)echtscheiding of huiselijk geweld.
 
Gemiddeld één kind in elke schoolklas heeft te maken met een vorm van 
kindermishandeling. Dit cijfer staat los van de coronacrisis. Slechts een klein 
deel van deze kinderen krijgt hulp. Kindermishandeling is niet alleen fysiek 
geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om uitschelden, kleineren of ver-
waarlozing. 
 
Maakt u zich zorgen om een kind? Of maakt u zich zorgen om uzelf omdat 
het thuis niet goed gaat? Blijf er niet mee rondlopen! Er is altijd iets wat u 
kunt doen. Oók als u twijfelt. Kijk voor informatie en advies op www.
zorgenomeenkind.nl of bel ’t Loket, tel. (013) 5310 531. U kunt bellen op 
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Kinderen kunnen ook bellen of 
chatten met de Kindertelefoon, tel. 0800 – 0432 of www.kindertelefoon.nl.
 
Ik begrijp dat het een grote stap kan zijn om uw zorgen uit te spreken. Maar 
als niemand iets meldt, krijgt een kind misschien geen hulp. En dat vind ik 
nog erger. U kunt erop rekenen dat hulpverleners meldingen zorgvuldig 
onderzoeken. Alvast bedankt voor uw oplettendheid en actie. Alleen samen 
krijgen we corona onder controle.
 
Mark van Stappershoef
burgemeester

Vorige week dinsdag is tijdens een aangepaste raadsvergadering Liselotte 
Franssen (47) geïnstalleerd als wethouder. Zij neemt hiermee het stokje over 
van Bert Schellekens, die in januari om gezondheidsredenen zijn functie 
neerlegde. Met de komst van Franssen is het college weer compleet. 

Door de coronacrisis zijn alle fysieke 
gemeenteraadsvergaderingen tot en 
met 6 april geannuleerd. In deze 
moeilijke tijd vindt de gemeenteraad 
het van belang dat het college en de 
raad weer op volle sterkte zijn. 
Daarom vond de benoeming onder 
bijzonder omstandigheden plaats. De 
vergadering duurde zo kort mogelijk, 
had slechts enkele aanwezigen en 
was verder alleen online te volgen. 

Verdeling taken
Vanochtend is de portefeuilleverde-
ling besproken en vastgesteld in de 
collegevergadering. Franssen heeft 
onder andere volkshuisvesting, 
duurzaamheid en een deel ruimtelij-
ke ordening in haar takenpakket. 

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. 
Ik zie veel mooie dingen in onze 
gemeente gebeuren en ben blij dat ik 
hier mijn steentje aan kan bijdragen. 
Nu de druk op de woningmarkt hoog 
is en duurzaamheid steeds belangrij-
ker wordt, zijn er voldoende uitdagin-
gen. Uitdaging die ik graag samen 
met het college aanga." 

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 Frans-
sen de taak van voorzitter bij de 
regiegroep en van waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad.

Het coronavirus zorgt voor vertraging bij het maken van de Omgevingsvisie. 
Er is nog geen besluit over de bouwstenennotitie. Vanwege de maatregelen 
kunnen we ook niet verder met fase 2. De werkzaamheden liggen nu stil. 

De eerste fase is het opstellen de 
bouwstenennotitie. Die is klaar maar 
de raad heeft er nog geen besluit 
over genomen. De vergaderingen gin-
gen niet door vanwege het coronavi-
rus. Achter de schermen zijn de 
voorbereidingen voor fase 2 gestart. 
In die fase gaat het om gezamenlijk 
koers bepalen, het maken van 
strategische beleidskeuzes en de 
vertaling daarvan in de concept-om-

gevingsvisie. Hiervoor hebben we de 
inbreng nodig van inwoners, onder-
nemers en ketenpartners. Het 
organiseren van bijeenkomsten kan 
nu niet. 

Wanneer we de draad kunnen oppak- 
ken is nog onzeker. De verwachting is 
dat we tenminste 1 of 2 kwartalen 
vertraging oplopen. Dit betekent dat 
de Omgevingsvisie niet in 2020 klaar is.

VERKEER

DONDERDAG 16 APRIL: DENK DIGITAAL 
MEE OVER VIJF PAKKETTEN OPLOSSINGEN

Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat werkt samen met 
Rijkswaterstaat, provincie Noord-Bra-
bant, gemeente Tilburg en gemeente 
Breda aan de MIRT Verkenning A58 
Tilburg-Breda.

 In dit project vindt uitgebreid 
onderzoek plaats naar de verkeers-
knelpunten op dit traject en de 
mogelijke oplossingen. Inmiddels zijn 

de mogelijke oplossingen gebundeld 
in vijf pakketten maatregelen. 
Donderdag 16 april organiseert het 
projectteam twee digitale informatie- 
en participatiesessies om bewoners 
en weggebruikers bij te praten en 
hen mee te laten denken én doen.

Wilt u zich hiervoor inschrijven of 
meer informatie? Bezoek dan
www.a58tilburgbreda.nl. 

In verband met
het coronavirus is 

de kringloopwinkel 
tot nader bericht gesloten.

SOCIAAL

ONLINE SPREEKUUR 
JONGERENPUNT
Door het coronavirus is 
het kantoor van het 
Jongerenpunt Mid-
den-Brabant momenteel 
gesloten. De jongerenregisseurs 
blijven toch klaarstaan voor onze 
jongeren in de leeftijd tussen 18 en 
27 jaar. Sinds 30 maart houdt het 
Jongerenpunt namelijk iedere 
werkdag tussen 13.00 – 14.00 uur 
een online spreekuur. Dit spreekuur 
gaat via de app Houseparty. Dus heb 
je vragen over onderwijs of werk en 
inkomen? Blijf hier niet mee rondlo-
pen en bezoek het online spreekuur. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.jpmb.nl

Corona
Actuele informatie

Voor informatie over de laatste 
ontwikkelingen rondom het 

coronavirus in Goirle, 
bijvoorbeeld de regelingen 

voor ondernemers, het 
aanbieden en krijgen van hulp 

en richtlijnen bezoekt u
www.goirle.nl/coronavirus
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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.
Bergstraat 21, Goirle: kappen den 
(ingekomen 29-3-2020)      
Dorenweg ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle sectie A 3362: plaatsen 
poort (ingekomen 31-3-2020)
Dorpstraat 54, Riel: wijzigen gebruik 
bedrijfswoning naar burgerwoning 
(ingekomen 27-3-2020)      
Molenstraat 19, Goirle: uitbreiden woning 
(ingekomen 26-3-2020)
IJzertijd 7, Goirle: kappen twee eiken en 
kastanjeboom (ingekomen 29-3-2020)      
Oude Tilburgsebaan 12a, Riel: verplaatsen 
mestopslag (ingekomen 30-3-2020)
Poppelseweg 7c-01, Goirle: aanleggen 
uitweg (ingekomen 31-3-2020)      
Tilburgseweg 21, Riel: verplaatsen 
bestaande uitweg (ingekomen 31-3-2020)
Van Hogendorpplein 58, Goirle: wijzigen 
gebruik bijgebouw t.b.v. Bed & Breakfast 
(ingekomen 27-3-2020)       
Venneweg 51, Goirle: uitbreiden woning 
(ingekomen 2-4-2020)

Wermenbossestraat 10, Goirle: plaatsen 
erfafscheiding (ingekomen 29-3-2020)

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 
Tilburgseweg 158, 160 en 168, Goirle: 
wijzigen kozijnen in drie woningen t.b.v. 
geluidisolatie (verzonden 1-4-2020)
Vijfhuizenbaan 41, Riel: bouwen van een 
extra vleeskalverenstal (verzonden 
6-4-2020)

Belanghebbenden kunnen tot en met 
13-5-2020 beroep instellen bij de 
rechtbank. Een beroepschrift moet in 
tweevoud worden gezonden aan de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Breda, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Verleende omgevingsvergunning
Zandeind 41, Riel: het kappen van een 
zomereik (verzonden 30-3-2020)  

VASTGESTELDE BESLUITEN

Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente  
Goirle 2020
Het college van burgemeester en wethou-

ders heeft het 'Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Goirle 2020' 
vastgesteld. Het besluit bevat bedragen en 
uitvoeringsrichtlijnen voor maatwerkvoor-
zieningen op grond van de Wmo en 
vervangt het 'Besluit maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp gemeente 
Goirle 2019, versie 2'.
Het besluit is elektronisch bekendgemaakt 
in het Gemeenteblad van 8 april 2020 en 
heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 
2020. U kunt dit besluit vinden op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl 
of via www.goirle.nl.

Nadere informatie is te verkrijgen bij 't 
Loket in de Thomas van Diessenstraat of bij 
de afdeling Maatschappelijke Dienstverle-
ning, cluster Sociale Zaken in het gemeen-
tehuis. 

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Ontheffing plaatsen voorwerp op 
of aan de weg
• Voor het plaatsen van een stutconstruc-

tie aan de Kerkstraat in Goirle (verzon-
den 16-3-2020)

• Voor het plaatsen van een bouwsteiger 

aan de Abcovensweg in Goirle (perceel 
6235) (verzonden 3-4-2020)

Standplaatsvergunningen
• Voor het innemen van een vaste 

standplaats voor de verkoop van vis en 
aanverwante artikelen op het Van 
Hogendorpplein op woensdagen, 
zaterdagen, Goede Vrijdag en 24 
december voor de periode 1-4-2020 t/m 
1-4-2025. (verzonden 30-3-2020)

• Voor het innemen van een vaste 
standplaats voor de verkoop van vis en 
aanverwante artikelen op het Klooster-
plein op vrijdagen voor de periode 
1-4-2020 t/m 1-4-2025. (verzonden 30-3-
2020)

• Voor het innemen van een vaste 
standplaats voor de verkoop van groente 
en fruit en aanverwante artikelen op het 
Kloosterplein op vrijdagen voor de 
periode 1-4-2020 t/m 1-4-2025. 
(verzonden 30-3-2020)

• Voor het innemen van een seizoenstand-
plaats voor de verkoop van oliebollen op 
het Kloosterplein voor de periode 1 
november tot en met 31 december in de 
jaren 2020 t/m 2025. (verzonden 
31-3-2020)

• Voor het innemen van een vaste 

standplaats voor de verkoop van vis en 
aanverwante artikelen op het Dorpsplein 
op woensdagochtend voor de periode 
van 1-4-2020 t/m 1-4-2025. (verzonden 
2-4-2020)

• Voor het innemen van een vaste 
standplaats voor de verkoop van kaas en 
aanverwante artikelen op het Dorpsplein 
op woensdagochtend voor de periode 
van 1-4-2020 t/m 1-4-2025. (verzonden 
2-4-2020)

Evenementenvergunning
Voor het houden van sport en spelactivitei-
ten op 17 juli 2020 op de velden aan de 
Peppelgaard – Beukengaard in Goirle en 
voor het houden van een fietstocht zijn de 
benodigde vergunning en verklaring van 
geen bezwaar afgegeven. (verzonden 
1-4-2020)

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. 

AGENDA

RAADSVERGADERING
dinsdag 14-04-2020 19.30 uur 
digitaal (raad.goirle.nl)

Beeldvormend

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda – toelichting op de werkwijze
3. Beeldvorming exploitatie Bakertand – door onafhankelijke deskundige 

Martijn Kooiman van PAS BV - De raadsinformatie van het college is ter 
informatie toegevoegd.

4. Schorsing – mogelijkheid om vragen in te dienen
5. Beantwoording van vragen
6. Afsluiting

Meer informatie over de exacte wijze waarop de vergadering plaatsvindt, 
volgt nog. Houdt u daarvoor de website https://raad.goirle.nl in de gaten.

AFVAL

INHAALDAG TWEEDE PAASDAG
Op Tweede Paasdag haalt BAT geen 
afval op. Zet daarom uw container 

op zaterdag 11 april  aan de straat in 
plaats van op maandag  13 april.

CULTUUR

ONTDEK BRABANT VANUIT HUIS!
Ook voor de provincie Noord-Bra-
bant is het een bijzondere tijd. Meer 
dan ooit hebben we elkaar nodig. 
In deze periode inspireert de 
Provincie met al het moois dat 
Noord-Brabant te bieden heeft. 
Neem bijvoorbeeld virtueel een 
kijkje in verschillende Brabantse 
musea via www.visitbrabant.com 

Kleur mee
Kleur met de Provincie mee en kies 
één van de 13 Brabantse kleurplaten. 
Maak er een foto van en deel deze 
met #brabantkleurt op Facebook of 
Instagram. Of maak iemand anders 
blij met jouw kunstwerk: iedereen 
vindt het leuk om post te ontvangen, 
zeker nu. Zo geven we samen kleur 
aan Brabant in deze tijd.

Kijk voor meer info op: 
www.goirle.nl


