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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
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Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

BESTE INWONERS, 

VACATURE

We zijn op zoek naar nieuwe 
collega’s: 

MEDEWERKER  
COMMUNICATIE
28 uur per week

MEDEWERKER  
ONLINE  
DIENSTVERLENING
25 – 36 uur per week
 
Op www.goirle.nl/vacatures staan 
de volledige vacatureteksten.

GEMEENTEHUIS 
GESLOTEN 

Hemelvaartsdag: 
donderdag 21 mei

Vrijdag 22 mei

Tweede Pinksterdag: 
maandag 1 juni

Om de biodiversiteit in onze gemeente te stimuleren, worden komende tijd in 
totaal 71 gratis nestkasten geplaatst bij inwoners in de gemeente Goirle. 50 
inwoners, onder wie de heer Bertens, reageerden enthousiast op dit initiatief. 
Wethouder Liselotte Franssen was bij hem te gast terwijl er een gierzwaluw-
kast werd opgehangen. Meer weten? Zie www.goirle.nl 

BIODIVERSITEIT

ERNSTIG OVERLASTGEVENDE JEUGD  
IN BEELD 
Burgemeester Mark van Stappershoef 
heeft deze week aan twee in Goirle 
wonende jongeren een waarschu-
wingsbrief gestuurd. Hierin worden 
zij gewaarschuwd dat wanneer zij de 
komende tijd opnieuw de openbare 
orde verstoren, de burgemeester hen 
een gebiedsverbod oplegt. Deze 
jongeren zorgen al langere tijd voor 
ernstige overlast in de gemeente. Zo 
waren zij onder meer betrokken bij 
verschillende vernielingen, een 
ernistige mishandeling en vallen zij 
geregeld mensen lastig.   

“Deze jongeren zijn bij ons en de 
politie in beeld. Wij houden hen in de 

gaten en bij de eerste de beste 
misstap die ze nu nog begaan, volgt 
een gebiedsverbod. Ik accepteer dit 
niet in onze gemeente en benut alle 
middelen die ik tot mijn beschikking 
heb om dit een halt toe te roepen. Ik 
zit er bovenop,” aldus Mark van 
Stappershoef.
 
Herhaling voorkomen  
Om herhaling te voorkomen zijn deze 
waarschuwingsbrieven in samen-
spraak met de politie gestuurd aan de 
jongeren om het gedrag een halt toe 
te roepen. De ouders van deze 
jongeren ontvingen de brieven ook. 

STOP CRIMINELE WELDOENERS IN DE HORECA 
Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de 
coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de 
horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca 
vanzelfsprekend zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoor-
beeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. 

Ze bieden ondernemers in nood een 
‘reddingsplan’ met snel contant geld, 
wat aantrekkelijk lijkt, maar de 
ondernemer loopt een groot risico als 
er vervolgens dit soort illegale activitei-
ten in zijn of haar zaak plaatsvinden. Zo 
kun diegene juridisch aansprakelijk 
worden gesteld voor de strafbare feiten 
die in zijn pand of onder de vlag van 
zijn onderneming gepleegd worden. 
Het pand kan worden gesloten en de 
vergunning ingetrokken. Ook deinzen 
criminelen niet terug voor geweld en 
bedreiging. Bedenk altijd: u kunt maar 
één keer nee zeggen!

Let op 
Komen er mensen ongevraagd uw 
horecazaak binnen of nemen ze 
telefonisch contact met u op?

• Noteer kentekens of telefoon-
nummer en onthoud bij een 
fysiek bezoek hoe de mensen 
eruitzien.

• Vraag rond bij horecazaken in de 
omgeving: wie kent ze? Zijn ze 
ook al bij de buren geweest?

• Overleg met de wijkagent.

 

Steun 
De overheid heeft verschillende 
steunmaatregelen voor ondernemers 
gerealiseerd. Wees terughoudend 
met het inschakelen van tussenperso-
nen die je tegen betaling of onduide-
lijke voorwaarden helpen bij het rege-
len van deze steun. Vraag bij de 
gemeente en het UWV na wat er voor 
jou mogelijk is.

Melden 
Ziet u verdachte situaties in uw 
omgeving, herkent u de signalen die 
worden beschreven of bent u 
benaderd door criminelen? Meld dit 
dan bij de politie bij de wijkagent of 
via 0900-8844.

VEILIGHEID

HANDHAVING 

              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. 
 

OPROEP  

ONDERMIJNING

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE VERHOGEN 
MELDINGSBEREIDHEID VAN START 
Samen tegen ondermijning 

Maandag startte de gemeente Goirle in samenwerking met de Taskforce-RIEC 
Brabant-Zeeland met een social media campagne. Het doel van deze cam-
pagne is om de meldingsbereidheid te vergroten door in de directe omgeving 
van inwoners het bewustzijn van de effecten van ondermijnende criminali-
teit te vergroten. De campagne is een pilot en duurt vier weken. Tijdens deze 
vier weken wordt het effect van de campagne gevolgd.  

Deze campagne moet zorgen voor 
meer bewustwording van de effecten 
van ondermijnende criminaliteit. 
Daarnaast biedt het handelingsper-
spectief door uit te leggen waar iets 
gemeld kan worden, hoe dit moet en 
wat inwoners erna kunnen verwach-
ten.  Burgemeester Mark van 
Stappershoef: “De aanpak van 
ondermijning is niet iets van de 
overheid alleen, ook inwoners spelen 
hierin een rol. Ondermijning is geen 
‘ver van hun bed’ show, maar vindt 
mogelijk ook in hun eigen buurt 
plaats. Mensen zien van alles in hun 
directe leefomgeving, mensen weten 
veel. Ook over ondermijnende 
criminaliteit. Maar weten ze dat zelf 
wel?  Met deze campagne via social 
media hopen we de kennis te 
vergroten en de bereidheid om 
verdachte situaties te melden, te 
verhogen.”
 
Op maat en gericht  
Inwoners uit delen van onze gemeen-
te krijgen verschillende vormen van 
content te zien, dit gaat van filmpjes 
tot een quiz, tot korte animaties, 
gekoppeld aan de leefomgeving (wijk) 
van de ontvanger.  Op deze manier 
wordt de boodschap letterlijk dichtbij 
gebracht. 
 
Pilot 
Naast de gemeente Goirle starten 
vandaag de gemeente Breda, Loon op 

Zand en de politie in Den Bosch ook 
met de campagne. De gemeente 
Best, Tilburg, Vught en Haaren volgen 
later. Tijdens campagne wordt 
bijgehouden door wie en hoe de 
content ontvangen wordt. Deze 
gegevens worden geanalyseerd en 
geëvalueerd. Vervolgens kan de 
meest effectieve campagne samenge-
steld worden voor de toekomst. 
 
Wat is ondermijnende criminaliteit? 
Een van de grote gevaren voor de 
samenleving is de vermenging van 
onder- en bovenwereld. Dit noemen 
we ondermijning, waarbij het gaat om 
illegale activiteiten die bijna niet uit te 
voeren zijn zonder gebruik te maken 
van legale diensten vanuit de boven-
wereld zoals transport, opslag, 
financiën, vergunningen en huisves-
ting. Dit heeft verschillende uitingsvor-
men, waaronder in de vorm van 
hennepkwekerijen en drugslabs in 
wijken en buurten of het buitengebied.
 
Melden 
Melden kan makkelijk via de politie 
online via www.politie.nl of door te 
bellen met 0900-8844. Anoniem 
melden kan via Meld Misdaad 
Anoniem online via www.meldmis-
daadanoniem.nl of door kosteloos te 
bellen met 0800-7000. Onderneem 
nooit zelf actie wanneer u een lab of 
kwekerij vindt maar maak daar 
melding van!

AFVAL

INHAALDAG 
AFVALINZAMELING

Op Hemelvaartsdag 
en Tweede Pinksterdag 

haalt de gemeente Goirle 
geen afval op. Zet daarom uw 
container op zaterdag 23 mei 

aan de straat in plaats van 
op donderdag 21 mei en 

zaterdag 30 mei
in plaats van 1 juni.

POLITIEPOST 

Vanaf 26 mei 
kunnen weer aangiftes 

opgenomen worden 
bij de politiepost 

in het gemeentehuis. 
Alleen op afspraak.
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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 7 te Riel: het plaatsen van 
twee dakkapellen (ingekomen 14-5-2020)
Leijzoom 2 te Goirle: het plaatsen van een 
erfafscheiding (ingekomen 13-5-2020)     
Margrietstraat 28 te Goirle: het 
uitbreiden van de woning 
(ingekomen 10-5-2020)     
Ronde Akkers ong. te Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie F 1539: 
het bouwen van een woning 
(ingekomen 11-5-2020)
Zandschelstraat 1 te Goirle: het 
legaliseren van een op het terrein gestalde 
Portacabin (ingekomen 7-5-2020)

Verlengen beslistermijn  
met zes weken
IJzertijd 7 te Goirle: kappen twee eiken 
en kastanjeboom (verzonden 11-5-2020)
Oude Tilburgsebaan 12a Riel: verplaat-
sen mestopslag

Verleende omgevingsvergunning
Beatrixstraat 5 te Riel           

het plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning
(verzonden 12-5-2020)
Edisonstraat 19c te Goirle        
het wijzigen van het gebruik van een 
pand (verzonden 11-5-2020)                 
Elzengaard 18 te Goirle           
het plaatsen van een erfafscheiding 
(verzonden 11-5-2020)                           
Nieuwe Rielseweg 18 te Goirle     
het kappen van vier fijnsparren 
(verzonden 11-5-2020)                               
Oisterwijkplantsoen 20 te Riel   
het plaatsen van een overkapping en een 
erfafscheiding (verzonden 12-5-2020)        
Van Haestrechtstraat 19 te Goirle 
het kappen van twee bomen 
(verzonden 11-5-2020)      
                               
WET GELUIDHINDER

Hogere waarde wegverkeerslawaai 
instellen
Tilburgseweg 81-83, Goirle (kadastraal 
sectie B, nummer 1435 en 4854) i.v.m. 
bouw woning
Het besluit ligt tot 2-7-2020 ter inzage bij 
de afdeling Veiligheid, Vergunningverle-
ning en Handhaving. Tot 2-7-2020 kunt u 
tegen het besluit beroep aantekenen. 
Meer informatie T 013-5310 610.

BESTEMMINGSPLAN

Ontwerp-bestemmingsplan Leijoever (Riel)
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend, dat op grond van artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met 
ingang van 22 mei 2020 het ontwerp-be-
stemmingsplan Leijoever (NL.IMRO.0785.
BP2017005Leijoever-ow01) gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het 
realiseren van maximaal 14 woningen. Het 
plangebied betreft de locatie van het 
voormalige Skolgebouw en ligt globaal 
tussen de Vonderstraat, ‘t Leike en de 
Goirleseweg te Riel. Voor de exacte omvang 
en ligging van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding (plankaart).

Ter visie en reageren
Het ontwerp-bestemmingsplan en de 
daarop betrekking hebbende stukken die 
redelijkerwijs nodig zijn voor een 
beoordeling van het ontwerp liggen 
gedurende bovengenoemde termijn ter 
inzage, op werkdagen tijdens openingstij-
den, bij de receptie van het gemeente-
huis, Oranjeplein 1 te Goirle en kunnen 
dan, na afspraak met de receptie 

(telefoon 013-5310610), worden 
ingezien. Het plan is ook raadpleegbaar 
op de gemeentelijke website: www.
goirle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.
nl. In verband met het coronavirus vragen 
wij u om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de mogelijkheid om de 
stukken digitaal te bekijken. Als dat niet 
mogelijk is, of u bent verhinderd om 
tijdens de openingstijden de stukken in te 
zien, of u heeft andere vragen, dan kunt u 
contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar (telefoon 013-5310658).
Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan een ieder over het ontwerp-be-
stemmingsplan zijn zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Goirle, 
naar keuze, op de volgende wijze:
* schriftelijk (adres: gemeenteraad van 
Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle), of
* mondeling, na afspraak met de 
behandelend ambtenaar (telefoon 
013-5310658).

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. 

FINANCIËN

EIND MEI BETALING GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN
Door de coronacrisis hebben we de automatische incasso van de gemeente-
lijke belastingen uitgesteld met 2 maanden. Dat betekent dat we eind mei 
gaan innen. Het aantal termijnen en de hoogte van het termijnbedrag blijft 
gelijk.

Het uitstellen van de automatische 
incasso geldt voor de volgende 
gemeentelijke belastingen:

• Onroerende-zaakbelastingen (ozb)
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing
• Hondenbelasting
• BIZ

Maakt u gebruik van automatische 
incasso? Dan incasseren we de 
betaling automatisch aan het einde  

van deze maand. Het blijven 10 incas-
sotermijnen: van eind mei 2020 tot 
en met eind februari 2021.  
 
Heeft u geen automatische incasso? 
Dan verwachten we de betaling 
uiterlijk 31 mei 2020.

Betalingsregeling 
Wilt u een betalingsregeling 
afspreken? Stuur dan een mail naar 
de afdeling Belastingen via 
belastingen@goirle.nl.

CORONA

NOODVERORDENING? DIT STAAT ERIN. 
Sinds 11 mei 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverorde-
ning van kracht. De wetstekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, 
maar wat betekent de noodverordening in gewone taal? We lichten de 
belangrijkste zaken toe.

Bijeenkomsten  
• Je mag geen samenkomsten organiseren of eraan deelnemen. 
• Er zijn een paar uitzonderingen, maar alleen als iedereen daarbij tenminste
• 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Dit zijn die uitzonderingen: 
• Gemeenteraadsbijeenkomsten met maximaal 100 mensen. 
• Bijeenkomsten die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van 

bedrijven waarbij niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn. 
• Uitvaarten en huwelijken als daar niet meer dan 30 mensen bij zijn. 
• Godsdienstige bijeenkomsten als daar niet meer dan 30 mensen bij zijn. 
• Winkels en bibliotheken.
• Dierenparken, natuurparken en pretparken.

Evenementen zijn tot 1 september verboden. 
 
De volledige noodverordening in normale taal vindt u op de website van de 
gemeente Goirle via www.goirle.nl/coronavirus. 

AGENDA

RAADS- 
VERGADERING
dinsdag 26 mei 2020, 19.30 uur 
raadzaal gemeentehuis

Besluitvormend
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. In Memoriam burgemeester 

Van den Baar
4. Raadsvoorstel Bakertand in 

relatie tot amendement
5. Raadsvoorstel Regionale 

Energie- en Klimaatstrategie 
Hart van Brabant (REKS)

6. Raadsvoorstel Rekenkamer-
brief Energietransitie

7. Lijst ingekomen stukken 
vergadering 26-5-2020 

8. Inlichtingen vanuit het college 
9. Vragen aan het college 
10. Afsluiting

Raadsvergadering
dinsdag 2 juni 2020, 19:30u.
raadzaal gemeentehuis

Besluitvormend
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda
3. Eerste termijn behandeling 

voorjaarsnota
4. Tweede termijn en besluitvor-

ming 
5. Afsluiting

In verband met coronamaatrege-
len is dit een digitale vergadering. 
Meer informatie en uitzendingen 
van vergaderingen vindt u via 
http://raad.goirle.nl

Kijk voor 
meer info

 op: 
www.goirle.nl


