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BESTE INWONERS, 
Een moment waar we naar uitkeken, een moment dat eerder kwam dan 
gedacht: De persconferentie van woensdag 6 mei. 
De versoepelingen van de maatregelen maken op mij een evenwichtige 
indruk. Er is goed over nagedacht. De laatste week merkte ik dat er een hoop 
onzekerheid leefde, bij inwoners, maar met name bij onze ondernemers. Ik 
ben dan ook heel blij dat de minister met een doorkijk tot 1 september is 
gekomen. Dit haalt een deel van die onzekerheid weg; nu weten we een 
beetje waar we aan toe zijn.

De horeca kan weer beperkt open en ik ben blij dat de campings en recrea-
tieve bedrijven weer gasten mogen ontvangen. Aan de andere kant zie ik ook 
dat het een bittere pil en behoorlijke teleurstelling is voor bijvoorbeeld onze 
sportscholen en sauna. Voor de sectoren die moeten wachten komt de klap 
hard aan. Als gemeente kunnen we helaas niet meer doen dan meedenken 
en kijken waar we mee kunnen bewegen om de beperkingen zo min mogelijk 
schade te laten veroorzaken.

Nogmaals, ik ben blij dat er beweging is, maar toch geef ik nadrukkelijk mee 
dat we niet te hard van stapel moeten lopen. Laten we met z’n allen wel 
oog houden voor de risico’s. Zoals onze minister-president het verwoordde: 
“Het is als lopen over een evenwichtsbalk”. Het spoorboekje tot 1 september 
is uitgegaan van de ideale situatie. Met z’n allen moeten we deze klus klaren. 
Alleen dan kan het spoorboekje worden afgewikkeld zoals het nu is voor-
gesteld.  Tot nu toe heeft u laten zien dat u de maatregelen goed opvolgt. 
Ik hoop dan ook echt dat u blijft volhouden! 

Mark van Stappershoef
Burgemeester 

GEMEENTEHUIS 
GESLOTEN 

Hemelvaartsdag: 
donderdag 21 mei

Vrijdag 22 mei

Tweede Pinksterdag: 
maandag 1 juni

VERKEER

WERKZAAMHEDEN TURNHOUTSEBAAN 
In het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 mei vinden er werkzaamheden 
plaats aan de Turnhoutsebaan. Er wordt op twee plaatsen aan de weg 
gewerkt. 

Op de eerste deel, net na de rotonde
op de Poppelseweg richting de Bel-
gische grens, wordt een stukje rijweg
gerepareerd.  Op de tweede plaats, ter 
hoogte van de fruitkwekerij net vóór
de rotonde bij de Roovertsche Leij,
wordt een voegovergang tussen oude 
en nieuwe betonverharding hersteld.

Weinig hinder
Het onderhoud aan de weg is bewust 
in deze periode gepland omdat er 
vanwege de maatregelen rondom het 

coronavirus minder verkeersdrukte 
is. Het verkeer over de Turnhoutse-
baan kan op beide plaatsen gewoon 
doorgang vinden. Het verkeer wordt 
ter plaatse namelijk overzien door 
verkeersregelaars.

Weer
De werkzaamheden vinden plaats als 
de weersomstandigheden dat 
toelaten. Bij slecht weer wordt het 
onderhoud aan de weg op een later 
moment uitgevoerd.

CORONA

MEER RUIMTE ÉN CORONA ONDER 
CONTROLE HOUDEN
Sinds maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte 
geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de 
belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

In Goirle
Deze richtlijnen zijn 
landelijk bepaald. De 
gemeente Goirle 
bekijkt wat er nodig is 
om dit in Goirle en Riel 
goed te organiseren. 
Dit gaat in overleg met 
betrokkenen, bijvoor-
beeld scholen, sport-
clubs en ondernemers.

Stap voor stap
Komende maanden mag er meer.
• 1,5 meter afstand houden blijft 

gelden.
Worden er weer veel mensen ziek? 
Dan gaan de stappen hieronder later 
in.

11 mei: stap 1
• Basisscholen, speciaal onderwijs en 

kinderopvang gaan open. Maar 
kinderen gaan nog niet elke dag 
naar de basisschool.

• Kappers en schoonheidsspecialis-
ten mogen weer werken. Ook 
pedicure en fysiotherapie mag 
weer. U moet een afspraak maken.

• Buiten sporten mag. Maar u moet 
wel 1,5 meter afstand houden.

• Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2
• In de bus, tram, metro en trein is 

een mondkapje verplicht. Reis 
alleen met de bus, tram, metro en 
trein als u echt moet.

• Voortgezet onderwijs gaat open.
• Terrassen mogen weer open.
• Restaurants en cafés gaan open 

voor maximaal 30 personen. Be-
 zoekers moeten eerst reserveren.

• Bioscopen gaan 
open voor maxi-
maal 30 personen. 
Bezoekers moeten 
van tevoren een 
kaartje kopen.

• Theaters en 
concertzalen gaan 
open voor maxi-
maal 30 personen.

  Bezoekers moeten eerst een 
kaartje kopen.

• Museums gaan open. Bezoekers 
moeten van tevoren een kaartje 
kopen.

1 juli: stap 3
• De campings gaan weer gewoon 

open. Ook de douches en toiletten 
zijn dan weer open.

• Bioscopen, restaurants, cafés, 
theaters en concertzalen gaan 
open voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4
• De sportscholen gaan weer open.
• Binnen sporten en contactsport 

mag weer.
• Sportwedstrijden mogen weer, ook 

het betaald voetbal. Maar er mag 
geen publiek komen kijken.

Niet vergeten:
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het 

druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u benauwd? 

Dan moeten alle huisgenoten thuis 
blijven.

• Werk zoveel mogelijk thuis.

Kijk voor 
meer info

 op: 
www.goirle.nl

INHAALDAG AFVAL
Op Hemelvaartsdag 

en Tweede Pinksterdag
haalt de gemeente geen afval op. 
De containers worden geleegd op 
zaterdag 23 mei i.p.v. 21 mei en 

zaterdag 30 mei i.p.v. 1 juni.

WERKZAAMHEDEN

VERVANGEN LICHTMASTEN
Volgende week vervangt de gemeen-
te verschillende lichtmasten aan de 
Tilburgseweg omdat deze verouderd 
zijn. De huidige lantaarnpalen 
worden vervangen door exemplaren 
met energiezuinige ledverlichting. 
De lantaarnpalen die vervangen 
worden, staan langs de Tilburgseweg 

op het deel tussen de rotonde 
Rillaersebaan en de Van Haestrecht-
straat. We proberen de overlast voor 
inwoners en passerend verkeer zo 
veel mogelijk te beperken. De weg 
wordt tijdens de werkzaamheden 
niet afgesloten. De werkzaamheden 
duren naar verwachting twee dagen. 

AGENDA

RAADS- 
VERGADERING
dinsdag 19 mei 2020 

Oordeelsvormend, om 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 

2021
4. Afsluiting

woensdag 20 mei 2020 

Oordeelsvormend, om 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Raadsvoorstel Bakertand in 

relatie tot amendement
4. Afsluiting

In verband met coronamaatrege-
len is dit een digitale vergadering. 
Als u gebruik wilt maken van het 
spreekrecht dan kunt u zich 
daarvoor aanmelden. 
Stuur uiterlijk 1 dag voor de 
vergadering een e-mail naar 
gemeenteraad@goirle.nl en 
vermeld svp uw telefoonnummer. 
Meer informatie en uitzendingen 
van vergaderingen vindt u via
www.raad.goirle.nl

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.
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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.
Beukengaard 32, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 6-5-2020)
Boschring 26, Goirle: plaatsen overkap-
ping (ingekomen 6-5-2020)
Kerkstraat 49 - 53, Goirle, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie B 6455, 
B 6087, B 6196: kappen 11 Canadese 
populieren (ingekomen 4-5-2020)   
 

   

Koestraat ong., Riel, 
kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie K 1082: 
tijdelijk plaatsen woonunit met 
instandhoudingstermijn van 3 jaar 
(ingekomen 6-5-2020)
Klotven 9, Goirle: kappen boom 
(ingekomen 5-5-2020)       
Koudepad 11, Goirle: aanleggen 
of veranderen uitweg 
(ingekomen 28-4-2020)
Nieuwkerksedijk 17, Goirle: plaatsen 
dakkapellen (ingekomen 4-5-2020)
Schoolstraat 5, Goirle: vervangen 
dakramen (ingekomen 1-5-2020)      
Schoolstraat 5, Goirle: vervangen deur 
(ingekomen 1-5-2020)      

Verlengen beslistermijn
Tilburgsweg 21, Riel: verplaatsen uitweg 
(verzonden 11-5-2020) 

Verleende omgevingsvergunning
Bergstraat 21, Goirle: kappen den 
(verzonden 6-5-2020)                                   
Marijkestraat 20, Goirle: uitbreiden 
woning met opbouw op aanbouw 
(verzonden 4-5-2020)
Pastoor de Beeckstraat 1, Goirle: uitbrei-
den woning (verzonden 4-5-2020)

VERGUNNINGEN/
ONTHEFFINGEN

Drank en horecavergunning en 
Exploitatievergunning
Horeca-inrichting aan De Hovel 18, 
Goirle: wijziging Drank en horeca-
vergunning en Exploitatievergunning 
 (verzonden 8-5-2020)            
             
BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is, 
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. 
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CORONA

ZAAK WEER OPEN? 
GEEF WIJZIGINGEN 
VOOR TOZO DOOR 
Mensen met contactberoepen 
kunnen weer aan de slag vanaf 
11 mei. Dat is goed nieuws voor 
bijvoorbeeld kappers, schoonheids-
specialisten en fysiotherapeuten
(en hun klanten). Heeft u als onder-
nemer een aanvraag gedaan voor de 
tozo (tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers)? Als uw 
zaak weer open gaat, kan dat 
gevolgen hebben voor de uitkering. 
Vergeet niet om wijzigingen door te 
geven of uw uitkering te beëindigen. 
U kunt dit doorgeven via 
tozo@goirle.nl. Zet er het zaaknum-
mer/kenmerk bij. Dit staat op de 
brief die u van ons heeft gekregen.


