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T (013) 5310 531 

('t Loket)
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www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle
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Nieuwe container
aanvragen?

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

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

BESTE INWONERS, 

 

Verhuizing doorgeven? 
Dat kan vanuit thuis via 

www.goirle.nl/verhuizen.

 
Blokje 
 
 

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

CORONA

EINDE TIJDELIJKE HUISARTSENSTRAAT
De tijdelijke huisartsenstraat op het parkeerterrein van VOAB is afgebroken. 
De afgelopen maand zagen de Goirlese huisartsen daar de patiënten met 
coronaklachten. Het aantal patiënten met deze klachten is stabiel en we 
voorzien geen nieuwe grote toename. Daarom was de aparte locatie niet 
langer nodig. De huisartsen werken weer vanuit hun eigen praktijken. 
Natuurlijk wel met extra maatregelen. Want al neemt het aantal patiënten 
geleidelijk af, we moeten voorzichtig blijven. Alle (landelijke) maatregelen 
blijven van kracht:
 

GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS WEER 
IETS VERRUIMD 

In bijzondere tijden waarin veel verandert, hebben we juist steun aan de 
vastigheid die de tradities in ons land bieden. De vaste dagen in het jaar 
waarop deze plaatsvinden, staan weer voor de deur. Dit zijn de dagen 
waarop we ons als Nederlanders meer één voelen dan op willekeurige 
andere momenten in het jaar. 

Koningsdag is zo’n dag. Ook al is deze vanwege het coronavirus omgedoopt 
tot Woningsdag en wordt zij in aangepaste vorm gevierd: ik geloof in de 
verbinding die deze dag in ons land, maar zeker ook in ons dorp teweeg-
brengt. Sommigen van u zullen het woord ‘gevierd’ tussen aanhalingstekens 
plaatsen. Dat begrijp ik best, want de beleving zal beslist anders zijn dan in 
voorgaande jaren. 

Desondanks roep ik u op om er bij u thuis toch het beste van te maken. Op 
www.oranjebond.nl vindt u het aangepaste programma en de ideeën. In 
plaats van fysiek over een vrijmarkt te lopen, kunt u dit jaar bijvoorbeeld 
terecht op de digitale kleedjesmarkt. De afsluiting van de dag is om 16.00 uur 
met een thuistoost. Het moment waarop we vanuit huis allemaal gelijktijdig 
het glas kunnen heffen op de verjaardag van de koning. 

Ook op vrijdag 24 april wordt ongetwijfeld in veel huishoudens in Nederland 
het glas geheven. Traditiegetrouw worden namelijk op de laatste werkdag 
voor Koningsdag de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Dat doe ik als 
burgemeester altijd met veel plezier namens de koning. Dit jaar zal ook de 
Lintjesregen in Goirle in aangepaste vorm zijn, maar ik verzeker u: het blijft 
onvergetelijk voor de gedecoreerden.
Want het blijft altijd bijzonder om zo erkenning te krijgen voor persoonlijke 
verdiensten. Over waardering gesproken: op deze plaats bedank ik nogmaals 
alle inwoners die zich goed hebben aangepast aan de huidige situatie en de 
coronavoorschriften in acht nemen. 

Mark van Stappershoef 
Burgemeester

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Houd 1,5 meter afstand.
Was vaker uw handen.

Veilige oplossing
De huisartsenstraat was de oplossing 
om op een veilige manier veel 
patiënten te kunnen helpen. In de 
afgelopen maand kwamen elke dag 
gemiddeld 8 tot 12 patiënten langs. 
Het aantal patiënten bleef stabiel. De 
grote piek waarop de huisartsen 
voorbereid waren, bleef uit. We 
voorzien geen nieuwe grote toena-
me. Als dat wel gebeurt, kan de 
huisartsenstraat binnen 2 dagen 
opnieuw klaarstaan. 

De huisartsenstraat kwam er dankzij 
goede samenwerking tussen de 
huisartsen en de gemeente. De 
betrokken partijen kijken positief 

terug op deze actie onder moeilijke 
omstandigheden.

De huisartsen ontvangen patiënten 
met coronaklachten nu in een 
geïsoleerd deel van de praktijk. Of de 
patiënt krijgt thuis visite van de arts. 
De regel blijft dat patiënten altijd 
eerst bellen met de huisarts voordat 
ze naar de praktijk gaan. Dit geldt 
voor alle patiënten, ook als zij andere 
klachten hebben.

Vanaf deze week zijn de openingstijden 
van het gemeentehuis weer iets 
verruimd. U kunt er iedere werkdag 
voor spoedzaken tussen 9.00 en 12.30 
uur terecht maar alleen nadat er eerst 
telefonisch overleg is geweest.

Afspraak maken 
Voor het maken van een afspraak belt 
u  (013) 5310 610. Digitaal een afspraak 
maken is tijdelijk niet mogelijk. 
Rijbewijzen en reisdocumenten 
kunnen zonder afspraak opgehaald 
worden tijdens de aangepaste 
openingstijden.

Uiteraard houden wij rekening met de 
richtlijnen van het RIVM en het 
Kabinet. Als u een afspraak heeft 
vragen wij u om niet (veel) eerder dan 
het tijdstip van uw afspraak naar het 

gemeentehuis te komen. Ook vragen 
we u om minimaal 1.5 meter afstand te 
houden van andere bezoekers en 
personeel. Hiermee beperken we 
samen het risico op besmetting met 
het coronavirus.

Meer informatie
Meer informatie over de aangepaste 
openingstijden en spoedzaken vindt u 
op www.goirle.nl.

NATIONALE FEESTDAG

KONINGSDAG WORDT WONINGSDAG
Maandag 27 april vieren we Koningsdag, de verjaardag van koning Willem- 
Alexander. Hij wordt 53 jaar. Hij zou zijn verjaardag in Maastricht vieren, maar 
blijft nu noodgedwongen thuis. Door de maatregelen om het coronavirus te 
stoppen, zijn evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden. Vandaar dat 
er in Goirle en Riel dan ook geen activiteiten plaatsvinden. De Oranjebond 
heeft na een brainstorm met haar leden een alternatief landelijk programma 
gemaakt. (www.oranjebond.nl) Met een aantal activiteiten kunt u vanuit huis 
meedoen. 

06.19 uur 
We vragen iedereen deze dag vanaf 
zonsopgang de vlag uit te steken. 
Voor de jarige koning en voor elkaar. 
De vlag gaat uit voor al die mensen 
die Nederland op de been houden. 
Om wat kleur te brengen in donkere 
tijden.

09.45-10.00 uur        
Klokgelui in geheel Nederland en op 
de Antillen. De klokken luiden als 
teken van verbinding tussen vreugde 
en verdriet.

10.00 uur
Nationale Aubade. Vanuit deurope-
ningen en balkons zingen of spelen 
we het Wilhelmus met het Koninklijk 
Concertgebouworkest.  
#Wilhelmus2020 www.oranjebond.nl

16.00 uur          
In heel Nederland brengen we tegelij-
kertijd de Nationale Toost uit – op de 
gezondheid van iedereen. In huis, op 
de gang of overloop, op het balkon of 
dakterras, in je voor- of achtertuin, 
het maakt niet uit … schenk in en hef 
het glas!

VACATURE

We zijn op zoek naar een nieuwe 
collega: 

BESTUURS- 
SECRETARESSE M/V
20 uur per week

Op www.goirle.nl/vacatures 
staat de volledige tekst

KRINGLOOPWINKEL

De kringloopwinkel is vanaf  
20 april iedere werkdag weer 

geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Zie ook www.goirle.nl/afval
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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.
Geitenhoef 9, Goirle: herbouwen 
bedrijfspand (ingekomen 10-4-2020)
Ripsstraat 7, Goirle: bouwen erker 
(ingekomen 15-4-2020)
Elzengaard 18, Goirle: plaatsen erfaf-
scheiding (ingekomen 11-4-2020)      
Hoogstraat 75, Goirle: kappen twee 
bomen (ingekomen 9-4-2020)       
Heisteeg ong. (kavel 9) te Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle sectie K 966: 
plaatsen tijdelijke woonunits met 
instandhoudingstermijn van twee jaar 
(ingekomen 14-4-2020) 

Schellebaan 2, Riel: verplaatsen 
activiteiten eierbrekerij (ingekomen 
14-2-2020)

Verleende omgevingsvergunning
De Dieze 49, Goirle: verbouwen woning 
(verzonden 14-4-2020) 
Hoogstraat 18, Goirle: uitbreiden woning 
(verzonden 14-4-2020)

Verleende 1e fase 
omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure
Vijfhuizenbaan 32 en 33a, Riel: oprichten 
agrarische milieu-inrichting (verzonden 
20-4-2020)
Belanghebbenden kunnen tot en met 
2-6-2020 beroep instellen bij de recht-
bank. Een beroepschrift moet in 
tweevoud worden gezonden aan de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant te 
Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning ter inzage

Tilburgseweg 160, Goirle: uitbreiden van 
de woning (rijksmonument) en het 
bouwen van een garage/berging

De ontwerpbeschikking ligt tot en met 
3-6-2020 ter inzage in het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1 in Goirle. Binnen genoem-
de termijn kan hierover schriftelijk of 
mondeling een zienswijze naar voren 
worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen worden kenbaar gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Goirle, Postbus 17, 
5050 AA Goirle. Van uw mondelinge 
reactie wordt een verslag gemaakt. De 
aanvrager wordt zo nodig in de gelegen-
heid gesteld te reageren op de ingebrach-
te zienswijzen.

BESTEMMINGSPLANNEN

Bestemmingsplan “Goorweg 
7to”(Riel) 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat het op 18 februari 
2020 door de gemeenteraad ongewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan “Goorweg 
7to”, op 17 april 2020 inwerking is 
getreden en onherroepelijk is geworden. 
Het bestemmingsplan is te raadplegen op 
het gemeentehuis en op www.ruimtelij-
keplannen.nl

Wijzigingsplan "Heisteeg (Riel)" 
onherroepelijk.
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat bovengenoemd wijzigings-
plan, vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouder op 11 

februari op 10 april 2020 inwerking is 
getreden en onherroepelijk is geworden. 
Het wijzigingsplan ligt ter inzage in het 
gemeentehuis van Goirle, Oranjeplein 1 
te Goirle en is digitaal te raadplegen op 
de landelijke voorziening www.ruimtelij-
keplannen.nl

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. 

TOZO

GOIRLE VOERT TOZO ZELF UIT
De gemeente Goirle gaat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig 
Ondernemers (TOZO) zelf uitvoeren. De regeling is bedoeld voor onderne-
mers die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. U vult hiervoor 
een formulier in via de site van de gemeente Tilburg. Daarna behandelt de 
gemeente Goirle de aanvraag. De gemeente kent de ondernemers uit Goirle 
en kan dus inspelen of hun behoeftes.

De TOZO is ingesteld door het 
kabinet vanwege de coronacrisis. 
Met deze regeling helpt de overheid 
zelfstandig ondernemers (o.a. 
zzp’ers) om hun bedrijf voort te 
zetten. U kunt via een snelle proce-
dure financiële ondersteuning 
krijgen voor drie maanden. Het geld 
is voor levensonderhoud. De regeling 
vult het inkomen aan tot het sociaal 
minimum. U hoeft het geld niet terug 
te betalen.

Wilt u een beroep doen op de TOZO? 
Dan moet u alle informatie geven die 
de gemeente vraagt. Dat is nodig om 
te bepalen of u recht heeft op de 
uitkering en hoeveel u krijgt. Geeft u 

onvolledige of valse inlichtingen? 
Dan moet u het geld terug betalen 
en krijgt u ook nog een boete. Dat 
kan ook als achteraf blijkt dat u de 
uitkering ten onrechte heeft gekre-
gen. 
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WE HELPEN ELKAAR

INWONERS STAAN KLAAR VOOR ELKAAR
Tijdens de coronacrisis staan veel inwoners voor elkaar klaar. Waar nodig 
brengt ContourdeTwern mensen met elkaar in contact. Dat levert hartverwar-
mende situaties op!

Mooie matches
Een meneer maakte zich grote zorgen 
over zijn ouders. Hij werd in contact 
gebracht met een mantelzorgonder-
steuner. Nu weet hij wie hij kan 
inschakelen als het fout gaat. Dat geeft 
rust.

Bij een oudere mevrouw wilde het 
beeldbellen met de kleinkinderen 
maar niet lukken. Iemand uit de buurt 
ging langs en legde door het raam uit 
wat ze moest doen. Dat lukte!

Een mevrouw die hulp zocht voor de 
boodschappen, kreeg het adres van 
Ready2help van het Rode Kruis. Zo kon 
ze zelf hulp inschakelen.

Spontane hulp
Ook de spontane hulp aan elkaar is in 

Goirle en Riel hartverwarmend. 
Inwoners kijken naar elkaar om, blijkt 
uit navraag door ContourdeTwern. Een 
belletje, een klop op het raam of een 
kaartje in de bus. Zo laten mensen 
merken dat ze voor elkaar klaarstaan.

Hulp nodig?
Komt u in de problemen doordat u 
thuis moet blijven? Kunt u dit niet 
oplossen met hulp van buren of 
familie? Bel of mail ContourdeTwern 
Goirle | Riel via tel. (013) 534 91 91 of 
infogoirle@contourdetwern.nl

Wilt u helpen?
Wilt u iemand helpen? Bel of mail het 
adviespunt via tel. (013) 549 86 46 of 
adviespunt@contourdetwern.nl. 

AFVAL

INHAALDAG 
KONINGSDAG
Op Koningsdag haalt BAT geen afval 
op. Zet daarom uw container op 
zaterdag 25 april  aan de straat in 
plaats van op maandag 27 april.

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


