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BESTE INWONERS, 
Afgelopen week vierden we onze vrijheid. Natuurlijk is niets te vergelijken 
met oorlog, maar we realiseren ons nu meer dan ooit wat vrijheid is en wat 
dat betekent. De coronacrisis duurt nu enkele weken. Weken met allerlei 
beperkingen. Ik merk en zie dat we ongeduldig worden. Het lijkt erop dat we 
het beu raken. Ik begrijp dat het soms lastig is om u aan de maatregelen te 
houden. Het wordt ook moeilijker naarmate het langer duurt. Tijdens de 
persconferentie van eind april van de Minister-President hoopten onze 
inwoners én onze ondernemers, net als ik, op meer perspectief. Maar 
helaas was er dat nog niet.  Maar het is begrijpelijk, want laten we vooral 
niet de vele zieken en de slachtoffers vergeten. Juist om deze aantallen niet 
verder op te laten lopen en dit nare virus te stoppen, houden we ons aan 
die beperkingen. Vergeet dat niet. Het is zó belangrijk dat we volhouden. 

Gelukkig voor de kinderen in onze gemeente bieden de aangepaste regels 
wel enige ruimte voor sport. De clubs lieten hier geen gras over groeien. 
Vanaf 29 april was er weer volop leven op de sportvelden. Het enthousiasme 
van de kinderen op de velden geeft ook weer hoop. 
De komende week gaan de scholen aangepast open. Hoe dat er precies uit 
gaat zien, daar wordt op dit moment nog hard aan gewerkt. De veerkracht 
en flexibiliteit die het onderwijs laat zien, daar heb ik veel bewondering voor. 
Eerst is alles aangepast naar het thuis en online lesgeven. Nu wordt alles in 
het werk gesteld om de lessen in aangepaste vormen op school plaats te 
laten vinden. Ik hoop van harte dat dit ouders ook weer wat lucht gaat geven 
als zij de taken weer aan de juf of meester kunnen overdragen. Het is een 
verademing maar, blijf voorzichtig. 

Tenslotte, ook om nogmaals te benadrukken dat we vol moeten houden, 
spreek ik mijn waardering uit naar de zorgmedewerkers in onze gemeente. In 
gesprek bij de Guldenakker hoorde ik dat er normaal ruim 100 vrijwilligers in 
de week actief zijn. Door de crisis zijn dit er nu maar een paar. Dit betekent 
dat deze taken er bij de zorgmedewerkers bij komen. Dit is slechts één van de 
vele voorbeelden. De druk op de zorgmedewerkers is nog altijd groot. Maar: 
ZE HOUDEN VOL!  U toch ook? Hou vol en hou afstand!

Mark van Stappershoef 
Burgemeester

MARKT
Sinds deze week worden er weer 

bloemen, planten en kleding 
verkocht op de markt
op het Kloosterplein.

             OPROEP

             AANVRAGEN LINTJESREGEN 2021 
Op vrijdag 24 april jl. werden acht inwoners van de gemeente Goirle 
verrast met een Koninklijke onderscheiding in het kader van de zogenaamde 
lintjesregen. Misschien kent u ook iemand die naar uw idee voor zo'n blijk 
van waardering in aanmerking komt. Doe dan zo snel mogelijk een voorstel: 
welke inwoner van onze gemeente verdient zo'n mooie onderscheiding in 
2021 en waarom? 

Uitnodiging
De voorstellen voor 2021 moeten 
voor 15 juni aanstaande alweer 
worden ingeleverd. Daarom nodigt 
burgemeester Van Stappershoef u uit 
zo spoedig mogelijk contact op te 
nemen met Sabine Simons via 
T (013) 5310 683 of per mail via 
sabine.simons@goirle.nl als u 
iemand op het oog heeft. Zij vertelt u 
graag welke richtlijnen er zijn en 
welke gegevens u moet verzamelen 
om uw voordracht te ondersteunen. 
Een naam noemen volstaat dus niet. 
Ook op www.lintjes.nl is meer 
informatie te vinden.

Meer dan vijftien jaar
Koninklijke onderscheidingen worden 
tegenwoordig vooral toegekend 
aan personen, die zich langdurig 
(meer dan vijftien jaar) als vrijwilliger 
hebben ingezet voor de samenleving 
of die prestaties met een bijzondere 
waarde voor de samenleving 
hebben geleverd. 
Denkt u hierbij dit jaar eens extra 
aan vrouwen die u kunt voordragen, 
want zij verzetten vaak veel 
vrijwilligerswerk terwijl we dat dan 
niet terugzien in het aantal vrouwen 
dat voorgedragen wordt. 

CORONA

CAMPAGNE ‘PRAAT EROVER’
Bent u somber of gespannen door 
het coronavirus? Praat erover. Dat is 
de oproep die de Rijksoverheid doet 
met de campagne die in het teken 
staat van mentale gezondheid. Want 
u bent beslist niet de enige die door 
stress of spanning niet lekker in zijn 
vel zit. 

De kans op besmetting met het 
coronavirus en de maatregelen om 
het onder controle te krijgen, leveren 
veel mensen stress op. Voor de 1 
miljoen Nederlanders die al te maken 
hadden met psychische klachten, 
geldt dit nog eens extra. De helft van 
hen geeft aan meer last te hebben 
van bijvoorbeeld angst, depressivi-
teit, paniek en slecht slapen. Heeft u 
hier last van? Praat er dan samen 
over met mensen in uw omgeving, 

bijvoorbeeld met uw partner, 
vrienden of familie. Of bel één van de 
hulplijnen om te praten over uw 
angstige gevoelens. Kijk voor tips en 
hulplijnen op www.rijksoverheid.nl  

4 MEI

DODENHERDENKING GOIRLE 
Op de avond van 4 mei werden in Nederland alle mensen herdacht die sinds 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog als burger of als militair om het 
leven zijn gekomen als gevolg van oorlog of vredesmissies. Vanwege de 
geldende richtlijnen rondom het coronavirus werd er dit jaar een afwijkende 
invulling gegeven aan het gebruikelijke programma. 

Kranslegging
De kranslegging vond dit jaar 
maandagochtend al plaats bij het 
monument op het Kloosterplein. Er 
werden kransen gelegd door burge-
meester Mark van Stappershoef, 
voorzitter van het 4 mei Comité 
Goirle Jan van Eijck, Jan Schrijver 
namens de Bond van Wapenbroe-
ders, pastoor Van Zutphen namens 
de Raad van Kerken, Monique van 
Brederode namens de gemeenteraad 

en Johan van den Berg van de 
jeugdgemeenteraad. 

Programma
De Lokale Omroep Goirle stelde een 
bijzonder programma samen met 
beelden van de kranslegging, 
interviews en een toespraak van 
onder andere burgemeester 
Mark van Stappershoef. 
U kunt deze uitzending terugkijken 
via www.lokaleomroepgoirle.nl.

AGENDA

RAADS- 
VERGADERING
dinsdag 12 mei 2020 

Besluitvormend, om 19.30 uur
1. Opening – presentie van de raads-

leden
2. Vaststelling van de agenda – 
 toelichting op de werkwijze
3.  Vaststellen besluitenlijst raads-
 vergadering 31 maart 2020
4.  Raadsvoorstel jaarrekening 2018 - 
 Begroting 2020 Stichting Edu-Ley 

en overdracht toezichthoudende 
taak  

5.  Raadsvoorstel 
 Archiefverordening 2020  
6. Raadsvoorstel verordening op de 

commissie voor bezwaarschriften 
2020  

7. Raadsvoorstel aanwijzing Lokale 
Omroep Goirle als lokale publieke 
media-instelling  

8.  Raadsvoorstel Financiën Maat-
pact Fase 2  

9. Raadsvoorstel vaststelling 
Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Goirle 2020

10. Vragenuurtje
11. Afsluiting uiterlijk 20:15 uur

Beeldvormend, om 20.30 uur
1.  Opening
2.  Vaststelling van de agenda – 
 toelichting op de werkwijze
3.  Beeldvorming Voorjaarsnota 

Belangstellenden kunnen de vergade-
ring live volgen via https://raad.
goirle.nl. Wanneer u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht kunt u dit 
uiterlijk de dag voorafgaand aan de 
vergadering aan de griffie laten 
weten, T 013-5310626.

CORONA

NOODVERORDENING? DIT STAAT ERIN
Sinds 29 april is in de gemeente 
Goirle een aangepaste Noodverorde-
ning van kracht. Deze geldt voor heel 
Midden en West-Brabant. 

In de Noodverordening leest u 
belangrijke regels over afstand 
houden en welk type zaken voorlopig 
gesloten moeten blijven. Ook staat 
erin wat wel en niet mag op het 

gebied van bijeenkomsten, sport en 
school. Voor iedere inwoner is deze 
verordening relevant. 

De wetstekst van die noodverorde-
ning is natuurlijk leidend, maar wat 
betekent de noodverordening in 
gewone taal? 
We lichten de belangrijkste zaken toe 
op www.goirle.nl 

Kijk
voor 

meer info
op: 

www.goirle.nl


