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Alleen op afspraak
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GEMEENTEHUIS 
GESLOTEN 

Tweede Pinksterdag: 
maandag 1 juni

DEELNEMERS GEZOCHT! 

CORONA

UITGANGSPUNTEN VOOR TIJDELIJKE 
UITBREIDING TERRASSEN
De gemeente Goirle heeft uitgangspunten bepaald voor de tijdelijke uitbrei-
ding van terrassen. Met oog voor de omgeving wil de gemeente horecaon-
dernemers ruimte geven om terrassen te openen waar iedereen 1,5 meter 
afstand kan houden. Om dit goed te regelen, kunnen ondernemers een 
tijdelijke wijziging van hun exploitatievergunning aanvragen. Ze moeten 
hierover onderling afspraken maken en met buurtbewoners overleggen. De 
gemeente behandelt de aanvragen snel en brengt geen leges in rekening. 

DUURZAAMHEID

HEEFT U EEN DUURZAAM IDEE?

OPROEP 

AANVRAGEN 
LINTJESREGEN 2021 

AFVAL

INHAALDAG 
AFVALINZAMELING

Op Tweede Pinksterdag  
halen we geen afval op.  

Zet daarom uw container op 
zaterdag 30 mei aan de straat in 

plaats van maandag 1 juni.

POLITIEPOST 

Vanaf 26 mei kunnen weer 
aangiftes opgenomen worden bij 

de politiepost in het 
gemeentehuis.  

Alleen op afspraak.

Burgemeester Mark van Stappers-
hoef: “We betrekken graag onze 
inwoners. Samen zijn we namelijk 
de gemeente. We betrekken 
inwoners door ze mee te laten 
denken, ideeën te toetsen, antwoor-
den op te halen op vragen die we 
hebben. Op allerlei manieren willen 
we input. We doen dat nu bijvoor-
beeld met vragenlijsten, bijeenkom-
sten en bewonersbrieven. Met het 
inwonerpanel hebben we een 
nieuwe laagdrempelige manier 
erbij. Zo hopen wij onze inwoners 
nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Aanmelden
Iedereen die in de gemeente Goirle 
woont en 16 jaar of ouder is, kan 
zich aanmelden voor deelname aan 
het panel. Het enige dat nodig is, 
zijn een e-mailadres en toegang tot 
internet. Aanmelden kan via: www.
goirle.nl/inwonerpanel. Inwoners 
die deelnamen aan het onderzoek 
over de omgevingsvisie werden al 

gevraagd om lid te worden van het 
panel. 

Wat houdt de deelname in?
Deelnemers ontvangen een aantal 
keer per jaar via e-mail een uitnodi-
ging om mee te doen aan een 
online onderzoek. Per onderzoek 
kost dit meestal niet meer dan tien 
minuten. De vragenlijsten zijn in te 
vullen op een mobiele telefoon, 
tablet, laptop of computer. 

Wat doet de gemeente met de 
uitkomsten?
De resultaten van de onderzoeken 
worden gebruikt voor gemeentelijk 
beleid en om de dienstverlening en 
communicatie te verbeteren. 
Deelnemers aan het panel ontvan-
gen na afloop van een onderzoek 
altijd een nieuwsbrief met de 
belangrijkste onderzoeksresultaten 
en wat er met de uitkomsten 
gebeurt. 

Dan horen wij graag van u. Als 
inwoner of organisatie in de gemeen-
te Goirle kunt u vanaf nu namelijk 
subsidie aanvragen voor een duur-
zaam initiatief. De gemeente Goirle 
ondersteunt graag initiatieven die 
ook anderen aansporen duurzaam te 
handelen. In 2020 is hiervoor 50.000 
euro beschikbaar. 

Voorwaarden 
Een van de voorwaarden om voor de 
subsidie in aanmerking te komen, is 
dat het initiatief openbaar is. Hier-
mee bedoelen we dat een grotere 
groep inwoners in de gemeente 
Goirle er ook profijt van heeft. Uw 
idee maakt anderen bewust van 
duurzaamheid en is voor hen 
bovendien een aansporing ook 
duurzaam te handelen. 
In de ‘subsidiebeleidsregel duurzame 
initiatieven in Goirle’ vindt u alle 
voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor de subsidie. Deze 
beleidsregel wordt 28 mei elektro-
nisch bekendgemaakt in het Gemeen-
teblad. U kunt de beleidsregel vinden 
op https://zoek.officielebekendma-
kingen.nl of via www.goirle.nl

Thema’s
De initiatieven dragen bij aan de 

thema’s energie, biodiversiteit, afval, 
natuur of spelen een rol in milieu- 
educatie. U kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan bestaande initiatieven als 
de Energie coaches van de Energie 
Coöperatie Duurzaam Riel die 
inwoners helpt energie te besparen 
en duurzaam op te wekken. Ook de 
regentonactie van de werkgroep 
Groener Goirle van het Biodiversi-
teitsteam is hiervan een voorbeeld. 
Hierdoor kunnen geïnteresseerden 
tegen een lagere prijs regentonnen 
aanschaffen.  

Aanmelden
Bent u enthousiast geworden en 
heeft u een goed duurzaam idee dat 
past binnen de voorwaarden? Op de 
website www.goirle.nl kunt u de 
benodigde formulieren vinden om de 
aanvraag in te dienen. 

Oog voor ieders belang
De Rijksoverheid versoepelt de 
coronamaatregelen stap voor stap. 
Vanaf 1 juni kunnen horecazaken 
weer gasten ontvangen (maximaal 30 
personen binnen) en mogen terras-
sen weer open. Omdat iedereen 1,5 
meter afstand moet houden, is meer 
ruimte nodig. Concrete aanvragen 
van horecaondernemers zijn er nog 
niet maar de gemeente heeft wel 
overlegd met ondernemers over de 
ideeën en behoeftes. De gemeente 
Goirle is bereid om de openbare 
ruimte beschikbaar stellen. Zo komen 
we horecaondernemers tegemoet bij 
de heropening van hun zaak. Maar dit 
kan alleen als er ook rekening wordt 
gehouden met omwonenden, 
winkeliers en (winkelend) publiek. We 
hebben te maken met een bijzondere 
situatie waarin we elkaar tegemoet 
moeten komen maar wel oog houden 
voor ieders belang. 

Tijdelijke wijziging exploitatie-
vergunning
De gemeente Goirle regelt de 
tijdelijke extra ruimte via een 
tijdelijke wijziging van de exploitatie-
vergunning. Dit geeft duidelijkheid 
over de voorwaarden en juridische 
zekerheid voor alle belanghebben-
den. De gemeente gaat uit van 
onderlinge afstemming tussen 
ondernemers over het gebruik van de 
openbare ruimte. Ze moeten ook de 

buurt informeren over hun plannen. 
In de uitgangspunten die het college 
heeft vastgesteld is verder aandacht 
voor sanitair, doorgang voor hulp-
diensten, toegang tot woningen en 
gebouwen en doorgang voor winke-
lend publiek en passanten. Randacti-
viteiten, overkappingen, muziek en 
buitenbars staat de gemeente Goirle 
niet toe. De tijdelijke vergunning 
wordt afgegeven tot 31 december 
2020 met een mogelijkheid tot 
verlenging zolang de 1,5 meter 
richtlijn van kracht is.

Kloosterplein
Aan het Kloosterplein zit een aantal 
horecazaken bij elkaar. Daar komt ook 
het publiek langs van en naar 
winkelcentrum De Hovel. Dat is dus 
een druk gedeelte. Dit vraagt speciale 
aandacht. Het college wil eventueel 
een deel van het plein aan de andere 
kant van de Tilburgseweg beschikbaar 
stellen voor de tijdelijke uitbreiding 
van terrassen. Het college wacht af of 
hier interesse voor is. Daarna moet er 
in goed overleg een plan komen. In 
dat plan moet ook aandacht zijn voor 
verkeersveiligheid (mogelijk afsluiting 
van een stukje van de Tilburgseweg), 
de gevolgen voor andere onderne-
mers in het centrum en een oplossing 
voor de weekmarkt op donderdag en 
de standplaatsen op vrijdag. Het 
college zal hierover dan een apart 
besluit nemen.

Op vrijdag 24 april jl. werden acht 
inwoners van de gemeente Goirle 
verrast met een Koninklijke onder-
scheiding 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. 

Kijk voor 
meer info

 op: 
www.goirle.nl

De gemeente Goirle start met een online inwonerpanel. Op deze manier 
wil de gemeente nog meer inzicht krijgen in de wensen van inwoners. Zij 
worden gevraagd zich aan te melden en om zo mee te denken over actuele 
thema’s. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de gemeentelijke dienstverle-
ning, financiën of veiligheid in de gemeente. 

AANGEPASTE 
OPENINGSTIJDEN

Het gemeentehuis is iedere 
werkdag open tussen 9.00 en 

12.30 uur. 

Alleen voor spoedzaken en na 
telefonisch overleg.
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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.
Abcovenseweg 23, Goirle: kappen drie 
bomen (ingekomen 13-5-2020)      
Heisteeg ong. (kavel 10), Riel: plaatsen 
tijdelijke woonunit met instandhou-
dingstermijn van 2 jaar (ingekomen 
20-5-2020) 
Tilburgseweg 174, Goirle: kappen acht 
dennen (ingekomen 16-5-2020)      

Verleende omgevingsvergunning
Beatrixstraat 7, Riel: plaatsen twee 
dakkapellen (verzonden 18-5-2020)       
Ermenbossestraat 5, Goirle: uitbreiden 
en renoveren van woning (verzonden 
18-5-2020)

Verlengen beslistermijn met zes 
weken 
Tilburgseweg 209, kadastraal bekend 

gemeente Goirle, sectie A 3508: kappen 
van 15 bomen (verzonden 25-5-2020)

BESLUIT UNIFORME SANERING

Dr Keyzerlaan 21, Goirle: Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant heeft 
ingestemd met de uitgevoerde sanering. 
Voor meer informatie bel T 013 5310 610

BESTEMMINGSPLANNEN

Inspraak en overleg 
voorontwerpbestemmingsplan 
"Maria Boodschapkerk"
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van 
donderdag 28 mei 2020 gedurende drie 
weken (tot en met woensdag 17 juni 
2020) het voorontwerpbestemmingsplan 
"Maria Boodschapkerk” (NL.IMRO.0785.
BP2017 008Boodschap-vo01) ter inzage 
ligt. Tegelijkertijd met de inspraak wordt 
overleg gevoerd met onder meer de 
provincie en het waterschap, die in de 
gelegenheid worden gesteld een advies 
uit te brengen over het  voorontwerpbe-
stemmingsplan.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van de 
huidige bestemming ("maatschappelijke 
doeleinden") naar een woonbestemming 
c.q. functie ten behoeve van maximaal 19 
wooneenheden. Hiermee wordt 
leegstand voorkomen en blijft een 
rijksmonument behouden. Het betreft 
hier de kadastrale percelen bekend als 
gemeente Goirle, sectie E, nummers 5707 
en 5709. Voor de exacte omvang en 
ligging van het plangebied wordt 
verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt 
tijdens bovengenoemde termijn ter 
inzage, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 
uur in de hal van het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na 
afspraak, worden ingezien. Het plan is 
tevens raadpleegbaar op https://www.
goirle.nl. en op de landelijke voorziening 
voor bestemmingsplannen www.
ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0785.
BP2017008Boodschap-vo01). Tijdens de 
termijn van terinzagelegging kunnen 

ingezetenen van de gemeente Goirle en 
belanghebbenden schriftelijk een 
inspraakreactie over het voorontwerpbe-
stemmingsplan naar voren brengen bij 
het college van burgemeester en 
wethouders van Goirle, Postbus 17, 5050 
AA te Goirle. 

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 Theo Li, T 013 5310 657.

VERORDENINGEN
De raad heeft de volgende verordeningen 
vastgesteld:
- Verordening leerlingenvervoer 2020,
- Verordening commissie voor bezwaar-

schriften 2020;
- Archiefverordening 2020.
De volgende verordeningen ingetrokken:
- Verordening leerlingenvervoer 2014;
- Verordening commissie voor bezwaar-

schriften 2014;

- Archiefverordening 2015.
U kunt de verordeningen vinden op 
www.goirle.nl.

ONTHEFFINGEN 
Interim omgevingsverordening, 
onderdeel stiltegebieden
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
maken bekend dat zij ontheffing hebben 
verleend aan EBN te Utrecht tot het 
uitvoeren van seismisch onderzoek in 
stiltegebieden waaronder de Regte 
Heide. Deze werkzaamheden kunnen tot 
gevolg hebben dat, in de periode van 
1-6-2020 tot en met 31-8-2020, de 
ervaring van de natuurlijke geluiden kan 
worden verstoord. Bel voor meer 
informatie 013 5310 610.

BEZWAAR MAKEN?
Informatie over bezwaar maken is te 
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 informa-
tie via T (013) 5310 610. 

CORONA

RUIM 300 TOZO-AANVRAGEN 
AFGEHANDELD MET PERSOONLIJKE 
AANPAK
Alle ondernemers die bij de gemeente Goirle een aanvraag hebben inge-
diend voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo), hebben antwoord gekregen. De meeste ondernemers hadden 
persoonlijk contact met een medewerker van de gemeente. Met kennis over 
de regelingen voor ondernemers én van de lokale situatie staat de gemeen-
te Goirle ondernemers tijdens de coronacrisis bij.

In cijfers
- 312 aanvragen werden in totaal 

behandeld. 
- 268 ondernemers kregen de 

uitkering. 
- 15 aanvragen werden afgewezen. 
- 29 ondernemers hebben de 

aanvraag ingetrokken of de 
uitkering alweer beëindigd omdat 
zij sinds 11 mei weer aan de slag 
zijn. 

Er komen nog dagelijks aanvragen 
binnen. De gemeente werkt nog aan 
de behandeling van de 35 binnenge-
komen kredietaanvragen. Deze 
aanvragers kunnen uiterlijk eind mei 
uitsluitsel verwachten. 

Tozo
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. Via een snelle 
procedure kunnen ondernemers 
financiële ondersteuning krijgen voor 
drie maanden. Het geld is voor 
levensonderhoud. 

De uitvoering van de regeling 
gebeurt door de gemeente. Het 
indienen van een aanvraag is nog 
mogelijk tot 31 mei. Als de zaak weer 
open gaat, kan dat gevolgen hebben 
voor de uitkering. Ondernemers 
moeten dan een wijziging doorgeven 
of de uitkering beëindigen. Het 
kabinet komt vandaag met een 
nieuw steunpakket voor onderne-
mers voor na 1 juni.

Persoonlijk contact
Bij de gemeente Goirle hebben zes 
medewerkers de Tozo-aanvragen 
behandeld. Zij hebben bijna alle 
aanvragers persoonlijk gesproken om 
de ingangsdatum te bepalen. 
Ondernemers kunnen ook terecht bij 
het team Economische Zaken met 
vragen over de maatregelen en 
regelingen voor ondernemers. Ook 
hiervan wordt nog dagelijks gebruik 
gemaakt door ondernemers. 

Wethouder Johan Swaans (porte-
feuillehouder Economische Zaken): 
“We hebben ervoor gekozen om de 
Tozo-aanvragen zelf te behandelen. 
We vinden het belangrijk onderne-
mers in onze gemeente persoonlijk te 
helpen. We merken dat ondernemers 
het prettig vinden dat ze hun verhaal 
kwijt kunnen. Hierdoor weten we 
goed wat er speelt in Goirle en welke 
oplossingen er lokaal nodig zijn.”

Er is veel ondernemerschap in Goirle, 
blijkt uit de gesprekken. De versoe-
peling van de maatregelen op 11 
mei, geeft een deel van de bedrijven 
lucht. Maar er zijn ook grote zorgen 
over bedrijven die in financiële nood 
komen of personeel niet meer 
kunnen betalen. Dit heeft niet alleen 
grote gevolgen voor de bedrijvigheid 
in Goirle maar ook voor de betrokken 
gezinnen van ondernemers en 
personeel. Daarom blijft de gemeen-
te Goirle inzetten op een persoonlijke 
aanpak die goed past bij de lokale 
situatie in Goirle en Riel.


