
GEMEENTENIEUWS
29 april 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

BESTE INWONERS, 
Samen gaan we door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, 
zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden. Alle maatregelen 
die de deskundigen ons adviseren, zijn verlengd. Wel komt er voorzichtig 
meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

De scholen en de kinderopvang zijn volop bezig met voorbereidingen om op 
een verantwoorde manier weer open te kunnen gaan. Sportclubs bekijken 
hoe ze het buitensporten weer op kunnen pakken. De gemeente helpt 
hierbij. Zo geven we samen de kinderen in Goirle weer wat meer ruimte. Die 
ruimte is ook nodig. Inmiddels vinden we met z’n allen wel manieren om het 
dagelijks leven in te in te richten, maar makkelijk is het niet altijd. Dat 
kinderen weer naar school kunnen en buiten kunnen sporten, gaat lucht 
geven. 

Allerlei mooie initiatieven ontstaan om op afstand bijzondere momenten 
met elkaar te delen. Op deze pagina leest u bijvoorbeeld meer over de 
lintjesregen en de herdenking op 4 mei. Op Koningsdag zongen twee 
studenten in de tuin van de Guldenakker voor de bewoners. Samen met 
Monique was ik hierbij en zagen wij met eigen ogen wat dit met de bewo-
ners deed. We zagen ze genieten. Zo doen we ons best om er samen het 
beste van te maken in Goirle. Uiteraard binnen de richtlijnen van de RIVM.

Alles op gepaste afstand. 1,5 meter geven we elkaar de ruimte. Dat doen we 
allemaal om te zorgen dat we het coronavirus onder controle krijgen. Het 
gaat goed in Goirle. Op enkele incidenten na, houdt iedereen zich aan de 
regels. Daar wil ik u voor bedanken. 

Maar ik snap ook dat het, naarmate het langer duurt, steeds lastiger wordt, 
maar het is belangrijk dat we volhouden. Alleen zo komt er niet alleen ruimte 
voor buiten sportende en naar schoolgaande kinderen, maar in meer 
branches en voor meer mensen. Dat krijgen we alleen samen voor elkaar als 
we ons houden aan de maatregelen. We houden vol, samen! 

Mark van Stappershoef 
Burgemeester

KRINGLOOPWINKEL
De kringloopwinkel 
is iedere werkdag

weer geopend
van 13.00 tot 17.00 uur.

Zie ook www.goirle.nl/afval

MILIEUSTRAAT
De milieustraat is geopend 

op woensdag, vrijdag
en zaterdag

van 10.00 – 16.30 uur

Zie ook www.goirle.nl/afval

AFVAL

AFVAL SCHEIDEN
Wij hebben gemerkt dat inwoners meer afval hebben doordat zij meer thuis 
zitten. Helaas is het niet mogelijk om extra ophaaldagen te organiseren. U 
kunt uw container op de gebruikelijke ophaaldagen uiterlijk om 7.30 uur aan 
de straat zetten. Het is niet toegestaan om afval in aparte zakken naast de 
container te leggen. 

Verruimde opening
Wij begrijpen dat u uw afval op een 
goede manier kwijt moet kunnen. 
U kunt goed gescheiden afval daarom 
wel naar de Milieustraat brengen. 
De Milieustraat is tijdelijk vaker open. 
U kunt er terecht op 
woensdag, vrijdag en zaterdag 
van 10.00 – 16.30 uur. 

Meer PMD
Wij hebben gemerkt dat vooral de 
PMD-containers nu veel voller zitten. 
Het is niet toegestaan om uw 
PMD-afval in aparte zakken naast de 
container te leggen. 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 
Bij de Milieustraat 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. Wij vragen u daarom ook 
rekening te houden met elkaar.

Acht inwoners werden op vrijdag 24 april benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau tijdens de ‘lintjesregen’. Vanwege de coronacrisis belde 
burgemeester Mark van Stappershoef de gedecoreerden (met beeld) 
om hen te verrassen en feliciteren. Later in het jaar zal de burgemeester 
de gedecoreerden toespreken en worden de versierselen opgespeld. 
De Kanselarij der Nederlandse Orden bepaalt hiervoor een datum.

Acht gedecoreerden
Namens Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander 
reikte burgemeester Van 
Stappershoef virtueel lint-
jes uit aan:

Mevrouw Mien Glaser – 
Van der Spek (Goirle) 
voor bijna 30 jaar inzet 
binnen de Goirlese 
gemeenschap. O.a. RK 
Sint Caeciliakoor en 
parochie Sint Jan kerk en eetprojec-
ten voor alleenstaande mensen. 

De heer Joop Spermon (Goirle) voor 
ruim 40 jaar inzet als vrijwilliger voor 
de lokale samenleving. O.a. Lokale 
Omroep Goirle, Vereniging van 
Postzegelverzamelaars Tilburg (VPT) 
en Stichting Leergeld Goirle en Riel. 

Mevrouw Margo Crombach – Van 
der Werf (Goirle) voor meer dan 25 
jaar inzet voor het basisonderwijs in 
de gemeente Goirle. O.a. Stichting 
Katholiek Basisonderwijs Goirle, 
Stichting ter Ondersteuning van het 
Katholiek Basisonderwijs Goirle, 
peuterspeelzaal, bibliotheek, 
Stichting Wereldwinkel Goirle, 
collectes voor diverse goede doelen 
en mantelzorg voor een vriendin.
 
Mevrouw Riet Vromans – Van Gestel 
(Riel) voor 40 jaar inzet voor o.a. de 
EHBO-vereniging, de parochie van 
Riel, het gemengd koor in Riel en het 
Riels Dames Koor (RIDAKO). 

ACHT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
TIJDENS LINTJESREGEN

De heer Henk Aerts (Riel) voor 40 
jaar inzet voor de Rielse dorpsge-
meenschap. O.a. EHBO-vereniging 
Riel, Stichting Culturele Accommoda-
ties Riel en de parochie in Riel. 

De heer André Müller (Goirle) voor 
meer dan 30 jaar inzet voor de 
lokale samenleving. O.a. EHBO-
vereniging, Gemengd koor Goirle, 
jongerenkoor GoTiKo (Goirles 
Tiener Koor), Sportclub ‘de door-
zetters’ en basisschool Wandelbos
 in Tilburg.

De heer Jan van den Brekel (Goirle) 
voor 30 jaar mantelzorg en 
vrijwilligerswerk. O.a. rolstoel-
hockeyclub Colours Hockeyteam 
Tilburg, SP afdeling Goirle, 
eetgroep Potpourri,  eetgroep 
’t Braoipanneke en alstaalcoach 
voor statushouders. 

De heer Hein Nijhuis (Goirle) voor 
ruim 30 jaar inzet voor de lokale 
samenleving in Goirle. O.a. Mixed 
Hockey Club Goirle, Stichting 
Gezondheid en Welzijn Goirle, 
Golfclub Midden-Brabant en 
thuiszorgorganisatie ZuidZorg.

5 MEI

BEVRIJDINGSDAG
Op 5 mei vieren wij dat Nederland 75 
jaar geleden de vrijheid terug kreeg. 
Wij hangen de vlag dan de hele dag 
in top. Ook op 5 mei zijn 
we dit jaar thuis en kunnen we op 
televisie of online kijken naar het 
5 mei-concert in de avond. 
Op www.vrijheid.nl staan 75 bijzon-
dere verhalen over vrijheid, verteld 
door 75 personen geboren na de 
Tweede Wereldoorlog. 

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

AANLEG 
DEFINITIEVE 
BESTRATING 
Dinsdag 6 mei start de firma 
Paulissen met de aanleg van de 
definitieve bestrating in de 
Boschring tussen de Kamsala-
mander en de IJsvogel. De 
bouwweg (asfalt) wordt vervan-
gen door klinkers. De werkzaam-
heden duren zes weken. Wan-
neer de werkzaamheden de 
kruising Oeverzwaluw / Boschring 
bereiken, wordt het verkeer 
omgeleid via de calamiteiten 
route bij de Tilburgseweg. De 
omleiding staat met borden 
aangegeven. 
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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.
Beatrixstraat 5, Riel: plaatsen dakkapel 
aan achterzijde woning (ingekomen 
18-4-2020)      
Kerkstraat 6, Riel: wijzigen gebruik 
gastenverblijf naar Bed & Breakfast 
(ingekomen 21-4-2020)

Kerkstraat 31a, Riel: tijdelijk plaatsen 
houten schuur met instandhoudingster-
mijn van maximaal 10 jaar (ingekomen 
19-4-2020)
Kerkstraat 53, Riel: kappen kastanje-
boom (ingekomen 16-4-2020)      
Nieuwe Rielseweg 18, Goirle: kappen 
vier fijnsparren (ingekomen 19-4-2020)      
Oisterwijkplantsoen 20, Riel: plaatsen 
overkapping en erfafscheiding (ingeko-
men 21-4-2020)
Thomas van Diessenstraat 48, Goirle: 
kappen twee vliegdennen (ingekomen 
16-4-2020)      

Tijvoortsebaan 2, Goirle: gevelwijziging 
en interne verbouwing (ingekomen 
16-4-2020)
Wermenbossestraat 5, Goirle: uitbreiden 
en renoveren woning (ingekomen 
20-4-2020)      

Verleende omgevingsvergunning
Abcovenseweg 43, Goirle: kappen 
Servische spar (verzonden 20-4-2020)                             
Nieuwkerksedijk 27, Goirle: bouwen 
carport en scheidingsmuur, bekleden 
bestaande scheidingsmuur en vergroten 
bedrijfspand (verzonden 20-4-2020)

Oude Kerkstraat 1a, Goirle: plaatsen 
overkapping en carport (verzonden 
20-4-2020)                               
Tilburgseweg 97e, Goirle: uitbreiden 
appartement (verzonden 20-4-2020)                                     
Turnhoutsebaan 11, Goirle: bouwen 
loods (verzonden 20-4-2020)                                              
Van Hogendorpplein 58a, Goirle: 
wijzigen gebruik bijgebouw t.b.v. Bed & 
Breakfast (verzonden 15-4-2020)                        
Venneweg 51, Goirle: uitbreiden woning 
(verzonden 20-4-2020)         
                          

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. 

CORONA

KINDEREN EN JONGEREN GAAN WEER 
BUITEN SPORTEN
Vanaf 29 april kunnen kinderen tot en met 12 jaar weer onder begeleiding 
samen buiten sporten. Jongeren tussen 13 en 18 jaar ook, maar dan met 1,5 
meter afstand ertussen. De gemeente maakt afspraken met de sportclubs 
en Stichting Jong over de aanpak in Goirle. 
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Hele dag vlaggen halfstok
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
vraagt iedereen in Nederland om 
voor eenmaal op 4 mei de vlag thuis 
de hele dag halfstok te hangen ter 
nagedachtenis van de oorlogsslacht-
offers. Dit is een afwijking van het 
normale vlagprotocol voor 4 mei.

Tv-uitzending LOG
Om 19.00 uur begint een speciale 
uitzending van de LOG. Tijdens de 
uitzending ziet u beelden van de 
kranslegging bij het monument op 
het Kloosterplein. Deze kranslegging 
is ’s morgensvroeg in stilte en zonder
publiek. Verder kunt u kijken naar de 
toespraken van burgemeester Mark 
van Stappershoef en de voorzitter 

van het 4 mei Comité Goirle, Jan van 
Eijck. Deze toespraken worden eer-
der bij hen thuis opgenomen. Er zijn 
ook eerder opgenomen interviews 
die in het teken staan de van de 
herdenking. Om 19.58 klinkt het 
signaal Taptoe. Tijdens de tv-uitzen-
ding van de LOG gebeurt dit met 
medewerking van de Koninklijke 
Harmonie Oefening &  Ontspanning 
uit Goirle. 
Om 20.00 zijn we twee minuten stil. 
Daarna klinkt het Wilhelmus, ook 
met de harmonie. Hierna schakelt de 
LOG over naar de Nationale Herden-
king op de Dam in Amsterdam op 
NPO1. De tv-uitzendingen van de 
LOG zijn te zien bij Ziggo op kanaal 
44 en bij KPN  op kanaal 1416.

Lid van vereniging
Ben je lid van een vereniging waar je 
buiten sport? Dan hoor je via de club 
wanneer jullie gaan trainen. En 
welke regels er gelden. Er mag alleen 
getraind worden, wedstrijden mogen 
nog niet gespeeld worden. 

Geen lid, wel buiten sporten
De gemeente en de sportverenigin-
gen willen zoveel mogelijk kinderen 
de kans geven om samen buiten te 
sporten. Ook als ze lid zijn van een 
sportvereniging waar binnen gesport 
wordt of ... (nog) geen lid zijn van 
een vereniging. We zijn nu samen 
aan het regelen dat ook die kinderen 
mee kunnen doen. Dat kost nog iets 
meer tijd. Hou Facebook van de 
gemeente en Mainframe in de gaten 
voor meer informatie. Wil je graag 

een keer mee met een vriend of 
vriendin die lid is van een vereni-
ging? Bel of mail dan even met de 
club. Als er ruimte is, mag je mis-
schien wel meedoen.

Buitenspelen
Voor de zekerheid: de versoepeling 
van de coronaregels geldt voor 
sporten onder begeleiding. Jongeren 
tussen 13 en 18 jaar mogen buiten 
georganiseerde sportactiviteiten om 
alleen samenkomen in groepen van 
maximaal 2 personen. Zij moeten 
altijd 1,5 meter afstand houden. 
Kinderen tot en met 12 jaar mogen 
onder begeleiding van een ouder/
voogd samen spelen in een speel-
tuin. Als zij tenminste gezond zijn: 
niet kuchen, hoesten, verkouden zijn 
of koorts hebben.

HERDENKING 4 MEI IN GOIRLE
Op maandag 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog en iedereen die daarna is gestorven voor onze vrijheid. Vanwege de 
coronacrisis moeten we zoveel mogelijk thuisblijven. Samen met het 4 mei 
Comité Goirle en de Lokale Omroep Goirle (LOG) hebben we een vorm 
gevonden om de herdenking in Goirle toch met elkaar te delen. U kunt thuis 
deelnemen en meekijken. Namens de gemeenteraad is mevrouw Monique 
van Brederode aanwezig en een lid van de Jeugdgemeenteraad. 

4 MEI

Live kijken via 
www.lokaleomroepgoirle.nl kan ook.

Klokgelui
Van 19.45 tot 19.58 luiden de 
klokken van de kerktorens van de 
Sint AntoniusAbt in Riel en de St. Jan 
kerk in Goirle.

Kijk voor 
meer info op: 
www.goirle.nl


