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BESTE INWONERS, 

NATUUR

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS 

VERKEER

NIEUW ONTWERP 
BUSHALTE HALVE 
MAAN
Het ontwerp voor de nieuwe 
bushalte ter hoogte van de Halve 
Maan is klaar. Dit moet ervoor zorgen 
dat het verkeer straks langs de 
wachtende bus kan rijden. Hierbij 
hielden we zoveel mogelijk rekening 
met het huidige straatbeeld. Daarom 
blijven de bomen en de parkeer-
strook in de nieuwe situatie bestaan. 
Ook blijft de fiets- en voetgangers-
oversteekplaats zoals die is. De 
nieuwe bushalte is waarschijnlijk 
halverwege de zomer klaar.

Ontwerp
In het nieuwe ontwerp wordt de 
huidige middengeleider op de 
Kempenlaan smaller. Hierdoor 
ontstaat extra ruimte zodat het 
overige verkeer er gewoon langs kan 
als de bus staat te wachten. Zo 
zorgen we voor een goede doorstro-
ming van het verkeer en houden we 
een veilige oversteekplaats. 

Vervolg
We zijn bezig met de laatste voorbe-
reidingen voor de aanbesteding. Als 
de omstandigheden rondom het 
coronavirus dat toelaten, kan een 
aannemer beginnen met de werk-
zaamheden nadat de aanbesteding is 
afgerond. Voordat de werkzaamhe-
den beginnen, informeren wij u 
hierover via onze website en het 
Goirles Belang. Inwoners in de 
directe omgeving van de bushalte 
krijgen hierover een brief. Naar 
verwachting is de nieuwe bushalte 
medio zomer van dit jaar klaar.

AFVAL

EXTRA PMD, WAT MOET IK ERMEE?  

Door de corona-maatregelen kunnen we raadsvergaderingen niet houden 
zoals normaal. Ik vind het als burgemeester van groot belang dat het 
democratische proces en de besluitvorming ook in deze moeilijke tijd toch 
door kunnen gaan. Daar hebben we nu een oplossing voor.

Ik ben blij dat sinds vorige week de raad en het college weer op volle sterkte 
zijn. Liselotte Franssen is tijdens een bijzondere vergadering benoemd tot 
wethouder en Paul Brouwers werd benoemd tot raadslid. Deze vergadering 
duurde zo kort mogelijk en had slechts enkele deelnemers zodat er ook 
anderhalve meter afstand bewaard kon worden. Gelukkig konden we het in 
dit geval zo oplossen. Maar dat kan natuurlijk niet bij vergaderingen waar we 
inhoudelijke informatie uitwisselen of in debat gaan.

Achter de schermen is de afgelopen weken daarom hard gewerkt om digitaal 
vergaderen mogelijk te maken. Een onlangs aangenomen spoedwet van het 
kabinet heeft hier nu in voorzien. Ik ben dan ook blij u te kunnen melden dat 
de gemeenteraad van Goirle vanaf deze week digitaal bijeenkomt. Dit alles 
via een programma dat voldoet aan de veiligheidsnormen. Zo kan de 
gemeenteraad veilig en in de volledige bezetting vergaderen.

U hoeft van de lokale politiek bovendien niets te missen want de vergaderin-
gen zijn allemaal online te volgen via https://raad.goirle.nl. Ook de vergader-
kalender, agenda’s en vergaderstukken vindt u op deze website. Door het 
beeldbellen, Facetimen en Skypen zijn veel mensen de afgelopen weken een 
stuk digitaal vaardiger geworden dus ik denk dat u ons wel weet te vinden. 
Komt u er toch niet helemaal uit? Bel of mail dan even met de griffie.

Ik vind het ook belangrijk dat u als inwoner ook in deze tijd kunt blijven 
deelnemen aan het publieke debat. Daarom wijs ik u er graag op dat u 
tijdens oordeelsvormende vergaderingen als inwoner van Goirle ook gebruik 
kunt maken van het spreekrecht. Dit gaat op dezelfde manier als altijd: u 
neemt daarvoor telefonisch of per e-mail contact op met de griffie. Doet u 
dit bij voorkeur uiterlijk op de dag voorafgaand aan de vergadering, zodat er 
goede afspraken gemaakt kunnen worden over de manier waarop u wordt 
aangesloten op de digitale vergadering. 

Ook op dit punt passen we ons dus aan vanwege de corona-maatregelen.
Ik zie dat inwoners dit thuis ook goed doen. 
Dank daarvoor want: alleen samen krijgen we corona onder controle.

Mark van Stappershoef
Burgemeester

Afgelopen week zijn de eerste eikenprocessierupsen uitgekomen. Wij 
bestrijden de eikenprocessierups op verschillende manieren. Toch kunt u 
hier tot eind augustus overlast en gezondheidsklachten van hebben.  

Wat doet de gemeente?
Wij spuiten eiken preventief met 
een biologisch bestrijdingsmiddel 
(bacteriënpreparaat). Dit doen wij op
de plekken waar de meeste overlast is:
- langs de belangrijkste fietspaden 
- op plekken binnen de bebouwde 

kom waar we het afgelopen jaar 
veel overlast hebben gehad. 

Alleen de rups gaat dood. Het middel 
is veilig voor mensen en andere 
dieren. Het middel werkt binnen 
twee tot vijf dagen. Het werkt niet 
zolang. Rupsen die later uitkomen, 
gaan er niet dood van. Hierdoor 
kunnen er nog rupsen zijn op plekken 
die wel behandeld zijn. Deze nesten 
bestrijden wij door de rupsen op te 
zuigen en te vernietigen. 

In natuurgebieden bestrijden we 
geen rupsen. De gemeente verwij-
dert ook geen eikenprocessierupsen 
op particuliere terreinen.

We proberen verder te zorgen voor 
natuurlijke vijanden van de rups. Een 
jonge koolmees bijvoorbeeld eet zo’n 
drie weken lang honderden rupsen 
per dag. Daarom hebben we nest-
kastjes opgehangen en bloemen-
mengsels gezaaid in bermen. 

Melden eikenprocessierupsen
U kunt ons helpen bij de bestrijding 
door eikenprocessierupsen te 
melden. Dit doet u via 
www.goirle.nl/meldpunt. Alle 
meldingen registeren wij. We 
bepalen welke melding prioriteit 
krijgt. Gaat het bijvoorbeeld om een 
drukke plek? In de buurt van kinde-
ren, ouderen of veel dieren? Geven 
de nesten ernstige gezondheidsklach-
ten of economische schade? Dan 
krijgen deze meldingen voorrang. 
We kunnen niet garanderen dat we 
alle nesten verwijderen.

Wat kunt u zelf doen om overlast te 
voorkomen?
• Houd afstand van een besmette 

boom.
• Gaat u naar een gebied waar de 

eikenprocessierups is? Bedek dan 
hals, armen en benen.

• Raak de rupsen en (oude) nesten 
niet aan. Vertel ook aan kinderen 
waarom zij processierupsen niet 
moeten aanraken.

• Voorkom ook dat uw huisdier de 
rupsen en (oude) nesten aanraakt. 
Via uw huisdier kunt ook u weer in 
contact komen met de brandharen. 

• Bent u toch in aanraking geweest 
met een rups of zijn losgelaten 
haren, krab of wrijf dan niet. Was 
of spoel de huid en ogen goed uit 
met water en was zo nodig al uw 
kleren.

• Met een kledingroller of plakband 
kunt u de haren van de huid 
verwijderen.

• Eikenprocessierupsen in uw tuin? 
Probeer ze niet zelf te verwijderen 
maar schakel een gespecialiseerd 
bedrijf in zoals een hovenier of 
boomverzorger.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en handige 
tips op de website van de GGD 
www.rupsen.info. Neem ook eens 
een kijkje op het landelijke kennis-
platform www.processierups.nu. 

Sinds dinsdag 14 april is de milieustraat langer open. U kunt er terecht op 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 – 16.30 uur. Dit is tijdelijk omdat 
we merken dat inwoners meer afval hebben dan normaal, doordat zij meer 
thuis zijn. Plastic, metaal en drankenkartons (PMD) kunt u ook 
naar de milieustraat brengen in speciale doorzichtige zakken.

WELZIJN

ONLINE ZELFHULP EVIE
Vindt u het lastig om fit of positief te 
blijven tijdens de coronacrisis? 
Of wilt u beter leren ontspannen? 
Dan kan het online e-healthplatform 
Evie u helpen. Bij lichte klachten kunt u 
helemaal zelf gratis en anoniem aan de 
slag. Als dat nodig is, kan dit ook in 
combinatie met begeleiding van een 
hulpverlener.

De voordelen 
Door gebruik te maken van Evie op de 
website of de app krijgt u meer kennis 

en inzicht over een specifiek onder-
werp. Bijvoorbeeld beter slapen, 
gezond eten en ontspannen. U wordt 
uitgedaagd hier iets mee te doen. 
Iedereen in de gemeente Goirle 
kan er gebruik van maken. 
Kijk op www.evie.nl en ga aan de slag 
met oefeningen om uw vaardigheden 
te versterken. 

Meer PMD
Vooral de PMD-containers zitten nu 
veel voller. Helaas is het niet mogelijk 
om extra ophaaldagen te organiseren. 
Het is ook niet toegestaan om uw 
PMD-afval in aparte zakken naast de 
container te leggen. U kunt het afval 
wel naar de milieustraat brengen. 
Vanwege de kwaliteitscontrole moet u 
hiervoor een speciale doorzichtige zak 
gebruiken. De speciale doorzichtige 
zakken kunt u tijdens openingstijden 
gratis bij de milieustraat ophalen. 

Richtlijnen 
Ondanks het coronavirus is de 
milieustraat open. Ook hier worden de 
richtlijnen van het RIVM gevolgd. 
Daardoor worden bezoekers van de 
milieustraat in kleinere aantallen 

toegelaten op het terrein. Het 
kan zijn dat u hierdoor iets langer 
moet wachten voordat u het terrein 
op kunt. We vragen u daarom ook 
rekening te houden met elkaar.

Verruimde openingstijden 
milieustraat
Om het grote aanbod bij de milieu-
straat beter aan te kunnen, worden 
de openingstijden verruimd. Sinds 
dinsdag 14 april kunt u er op woens-
dag, vrijdag en zaterdag van 10.00 – 
16.30 uur terecht. 

Let op!
Dit is een tijdelijke maatregel. We 
bekijken wekelijks of dit nog nodig is. 
De actuele openingstijden vindt u in 
de Afvalwijzerapp en op www.goirle.nl. 

AGENDA

RAADS- 
VERGADERING
dinsdag 21-04-2020 19.30 uur 

Oordeelsvormend
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Rekenkamerbrief Energietransitie
4. Wisseling
5.  Raadsvoorstel Regionale Energie- 

en Klimaatstrategie Hart van 
Brabant (REKS)

6. Afsluiting

In verband met coronamaatregelen 
is dit een digitale vergadering. 
Als u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht dan kunt u zich daarvoor 
aanmelden. Stuur uiterlijk 20 april 
een e-mail naar 
gemeenteraad@goirle.nl en vermeld 
svp uw telefoonnummer. 
Meer informatie en uitzendingen 
van vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.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.
Alphenseweg 1a, Riel: wijzigen gebruik 
perceel t.b.v. reparatie, onderhoud en 
verkoop van auto's (ingekomen 8-4-2020)
Oude Kerkstraat 1a, Goirle: plaatsen 
overkapping en carport (ingekomen 
3-4-2020)
Van Haestrechtstraat 19, Goirle: kappen 
boom (ingekomen 6-4-2020)  

Verleende omgevingsvergunning 
Kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie D 2582: tijdelijke huisvesting 
huisartsenstraat (verzonden 30-3-2020)
Leijzoom 1a, Goirle: kappen negen 
bomen (verzonden 3-4-2020)          
Martin Luther Kinglaan 25, Goirle: 
aanbrengen stalen balk in achtergevel 
woning (verzonden 7-4-2020)  
Poppelseweg 7c-01, Goirle: aanleggen 
uitweg (verzonden 7-4-2020)                                     
Thomas van Diessenstraat 50, Goirle: 
uitbreiden woning met aanbouw en 
opbouw (verzonden 6-4-2020)

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure
Kerkstraat 28, Riel: het verbouwen van 
een bakkerij met woning tot een bakkerij 

met woning en twee appartementen. Dit 
betreft een vervangend besluit van een 
eerder verleende en door de rechtbank 
vernietigde omgevingsvergunning. Het 
besluit is bekendgemaakt door toezen-
ding aan de aanvrager op 20 maart 2020. 
Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen van 16 april 2020 tot en met 28 
mei 2020 ter inzage in het gemeentehuis 
aan het Oranjeplein 1 te Goirle (na 
telefonische afspraak 013-5310 610). 
Belanghebbenden kunnen van 17 april 
2020 tot en met 28 mei tegen het besluit 
beroep instellen bij de rechtbank Zeeland 
– West-Brabant, team Bestuursrecht, 
Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het 
in behandeling nemen van het beroep 
moet u griffierecht betalen.

Verlengen beslistermijn
Van Haestrechtstraat 1a en 1c: aanvraag 
voor het wijzigen van het gebruik voor 
het gedeelte van het kantoor en het 
plaatsen van gevelreclame is verlengd tot 
21 mei 2020.

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Drank- en horecavergunning
Frankische Driehoek 4, Goirle: Voor het 
exploiteren van een horeca-inrichting zijn 
de benodigde vergunningen verleend 
(Verzonden 6 april 2020)

Evenementenvergunning
Opschorten behandeltermijn
(Awb art. 4:15 lid 2 sub c) 
Hoge Wal 15, Goirle: 
De behandeltermijn voor een aanvraag 
voor de benodigde vergunningen voor het 
houden van een evenement is voor 
onbepaalde tijd opgeschort
(Verzonden 9 april 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. 

CORONA

WAT ALS DE SPANNINGEN THUIS OPLOPEN?  

Deel (samen) je dag in, zorg voor 
regelmaat 
Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga 
om dezelfde tijd naar bed. Eet, 
ontspan, beweeg en werk op dezelfde 
tijdstippen. Maak goede afspraken 
over wat wel en niet mag, en wie wat 
doet. Beweeg voldoende. Vraag aan 
elkaar hoe het gaat, en of je wat voor 
iemand kan doen.

Uit uw gevoelens en maak afspraken
Zeg wat u voelt of schrijf het op.
Laat kinderen tekenen of hun gevoelens
uitbeelden met speelgoed. Laat 

spanning niet tot onveilige situaties 
leiden. Zorg dat er afspraken zijn bij wie 
u, uw partner en/of uw kinderen terecht
kunnen als het uit de hand loopt.

Bespreek spanningen en ruzies
Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar u 
zich zorgen over maakt. Bespreek 
oplossingen: Wat maakt u, uw partner, 
en/of uw kinderen weer rustig? 

Neem een time-out 
Verliest u de controle? Tel tot 10. 
Adem diep in en uit. Neem afstand. 
Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld 

buiten een stukje wandelen, als dat 
kan en niemand thuis ziek is.

Zoek steun of hulp
Blijf contact houden met vrienden en 
familie. Praat met iemand die u 
vertrouwt. Zoekt u een luisterend oor? 
Er zijn plekken waar u terecht kunt. 
Bijvoorbeeld:
• www.kindertelefoon.nl of bel: 

0800-0432
• www.deluisterlijn.nl of bel 
 0900-0767
• www.mindkorrelatie.nl of bel 

0900-1450
• Bel ANBO via 0348-466-666 
 (voor ouderen) 
• Bel 0900-0113 of chat op 
 www.113.nl als u eraan denkt om 

uzelf pijn te doen, of aan zelfmoord.

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. Daardoor kunnen de 
spanningen thuis oplopen. Deze tips helpen om hier goed mee om te gaan. 
Gaat het niet goed met u? Maakt u zich zorgen over iemand anders? 
Zoek dan steun of hulp.

Spreek een hulpverlener
Kunt u zelf geen oplossing voor het 
probleem bedenken? Neem dan 
contact op met uw eigen hulpverlener, 
huisarts of met bel ’t Loket 
(013) 5310 531 (ma. t/m vr. van 08.30 
tot 12.30 uur). 

U mag ook 24 uur per dag Veilig Thuis 
bellen op 0800-2000. Bij direct gevaar 
belt u 112. U kunt ook bellen als u zich 
zorgen maakt over iemand anders. 
Of bij een vermoeden van huiselijk 
geweld of kindermishandeling. 


