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Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

AGENDA

RAADS- 
VERGADERING
dinsdag 9 juni 19.30 uur 
raadzaal gemeentehuis

Besluitvormend
1.  Opening
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Raadsvoorstellen Burap en 

Jaarrekening
4.  Pauze – wisseling deelnemers
5.  Raadsvoorstel Meedoen 

makkelijker maken
6.  Afsluiting

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

Kijk voor 
meer info

 op: 
www.goirle.nl

BESTE INWONERS

EIKENPROCESSIERUPS

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessierups gaat bijna vervellen. Daarna komen de vervelende 
brandharen. De overlast helemaal wegnemen, kan niet. Wel proberen we de 
plaag en de overlast te beperken. Toch kunt u tot eind augustus overlast en 
gezondheidsklachten hebben door de eikenprocessierups.

DUURZAAMHEID

BODEMONDERZOEK NAAR AARDWARMTE

INWONERSPANEL

HEEFT U EEN MENING? GEEF ‘M! 
Bent u betrokken bij ons dorp? Geeft u graag uw mening? Meld u dan aan 
voor het inwonerpanel en denk met ons mee over allerlei onderwerpen in 
onze gemeente. 

Tweede Pinksterdag fietste ik samen met Monique een rondje door onze 
gemeente. Een blauwe lucht, heerlijk zonnetje aan de hemel en weer 
mensen op het terras. Een paar maanden geleden zou dit laatste niks 
bijzonders zijn geweest. Nu was het dat wel. Het was weer een vertrouwd 
gezicht in onze dorpsharten. Bedrijvigheid en gezelligheid waar volgens mij 
iedereen weer erg naar verlangde. Weliswaar op gepaste afstand, maar niet 
minder gezellig. We spraken met een aantal horecaondernemers. Ook zij 
deelden mijn beeld dat er een gemoedelijke sfeer hing en het niet extreem 
druk was. 

Terrassen zijn in goed overleg met ons en de buurt verruimd. Zo kan ieder-
een voldoende afstand van elkaar houden. En gelukkig houdt iedereen zich 
aan de 1,5 meter afstand. Fijn, want wij hebben het met z’n allen in de hand 
of de horeca open blijft. Eigenlijk ligt het lot van deze ondernemers ook in 
jullie handen. Dat is dus best een verantwoordelijkheid. Laten we daarom 
deze ingeslagen weg samen volhouden, zodat we geleidelijk steeds meer 
‘vrijheid’ terugkrijgen. 

Naast dat de horeca weer open mag, mag ons culturele centrum, het Jan van 
Besouw ook weer zijn deuren openen. De leerlingen van het Mill Hill mogen 
weer naar school en volgende week de basisschoolkinderen weer alle dagen. 
De sportscholen moeten nog een maand wachten, maar gelukkig voor hen 
niet meer tot september.

Ik sta er iedere keer weer van te kijken hoe bijzonder iets kan zijn, terwijl het 
een paar maanden geleden doodnormaal was. Deze coronacrisis zet alles 
even stil, het zorgt – bij mij althans – dat je sommige dingen weer meer gaat 
waarderen.  

Geniet van dat wat we weer mogen, maar houd je aan de maatregelen. 
Alleen zo houden we het virus onder controle, zorgen we dat de zorg niet 
overbelast raakt en beschermen we onze kwetsbaarste inwoners. Houd 
rekening met elkaar, houd vol! 

Mark van Stappershoef
Burgemeester 

Vanaf 10 juni tot en met eind juli 2020 voert SCAN (Seismische Campagne 
Aardwarmte Nederland) een bodemonderzoek uit in de gemeente Goirle. 
Dit onderzoek doet SCAN in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. De resultaten laten zien of de ondergrond geschikt is voor 
het winnen van aardwarmte. Dit onderzoek heet seismisch onderzoek.

Preventief spuiten en nesten 
opzuigen
Afgelopen weken hebben we eiken 
preventief bespoten met een 
biologisch bestrijdingsmiddel 
(bacteriënpreparaat). Toch kan het 
gebeuren dat er nog rupsen zijn op 
plekken die wel behandeld zijn. Of op 
andere plekken in de gemeente. Deze 
nesten bestrijden wij door de rupsen 
op te zuigen en te vernietigen. In 
natuurgebieden bestrijden we geen 
rupsen. De gemeente verwijdert ook 
geen eikenprocessierupsen op 
particuliere terreinen.

Melden eikenprocessierupsen
U kunt via www.goirle.nl doorgeven 
waar u eikenprocessierupsen heeft 
gezien. Alle meldingen registeren wij. 
We bepalen welke melding prioriteit 
krijgt. Gaat het bijvoorbeeld om een 
drukke plek? In de buurt van kinde-
ren, ouderen of veel dieren? 
Geven de nesten ernstige gezond-
heidsklachten of economische 

schade? Dan krijgen deze meldingen 
voorrang. We kunnen niet garande-
ren dat we alle nesten verwijderen. 

Plastic weghalen
Er zijn inwoners die bomen hebben 
omwikkeld met plasticfolie of 
lijmbanden gebruiken tegen de 
eikenprocessierups. Fijn dat u wilt 
helpen maar helaas werkt dit niet. De 
rupsen laten door de stress juist hun 
brandharen los als ze op het plastic of 
de lijm komen. Het is ook niet goed 
voor de boom en allerlei dieren die 
op en in de boom leven, zoals nuttige 
insecten en vogels. Heeft u plastic 
opgehangen? Wilt u het dan wegha-
len om vervuiling en schade aan de 
natuur te voorkomen?

Zelf overlast voorkomen
Wat u wel kunt doen, vindt u 
op de website van de GGD 
www.rupsen.info of het landelijke 
kennisplatform 
www.processierups.nu. 

Wat houdt de deelname in?
Na aanmelding ontvangt u maximaal 
zes keer per jaar via e-mail een 
uitnodiging 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. 

Aanmelden
Woont u in de gemeente Goirle en 
bent u 16 jaar of ouder, dan kunt u 
zich aanmelden voor deelname aan 
het panel. Het enige dat u nodig 
heeft, zijn een e-mailadres en 
toegang tot internet. Aanmelden kan 
via: www.goirle.nl/inwonerpanel.

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 ontvangen 
na afloop van een onderzoek altijd 
een nieuwsbrief met de belangrijkste 
onderzoeksresultaten en wat er met 
de uitkomsten gebeurt. 

Aardwarmte
Mogelijk kunnen we de aardwarmte 
in de toekomst gebruiken. Bijvoor-
beeld om gebouwen en bedrijven 
duurzaam te verwarmen. 

Waar?
Het onderzoek vindt plaats op 
meerdere punten op een rechte lijn 
door het buitengebied aan de 
zuidkant van Goirle. De lijn begint bij 
de gemeentegrens in de buurt van 
Breehees en loopt over landgoed 
Nieuwkerk richting Alphen. 

Meer informatie
Woont u in de directe omgeving? 
Dan ontvangt u van SCAN een brief 
per post met meer informatie over 
het onderzoek en wat u ervan kunt 
merken. 

Woont u niet in de directe omgeving, 
maar wilt u meer weten over het 
onderzoek? Ga dan naar 
www.scanaardwarmte.nl. 

Vragen over het onderzoek mailt u 
naar info@scanaardwarmte.nl.

OPENBAAR VERVOER

AANPASSINGEN BUSDIENSTREGELING 
Arriva rijdt in Brabant sinds dinsdag 2 juni weer met de reguliere dienstrege-
ling. Bussen rijden op werkdagen volgens de winterdienstregeling en op 
zaterdag en zondag volgens de weekenddienstregeling. Er rijden dus weer 
meer bussen, maar er is geen grensoverschrijdend vervoer naar België. De 
complete aangepaste dienstregeling is te vinden op www.arriva.nl en in de 
reisplanners. 

Moet u echt op pad? 
Door het coronavirus ziet het 
openbaar vervoer er heel anders uit. 
Reis alleen als het echt nodig is. Als u 
toch moet reizen, reis verantwoord. 
Blijf thuis bij verkoudheid of griep-
klachten.

Mondkapje verplicht
In de trein of bus? Dan is een 
mondkapje verplicht voor iedereen 
van 13 jaar en ouder. Doe uw 
mondkapje op, ruim vóórdat u 
instapt. Houd voor en tijdens de reis 

zoveel mogelijk afstand van elkaar. 

Buurtbussen en regiotaxi
Daar waar in Brabant geen buslijnen 
meer rijden, met name door het 
wegvallen van de buurtbussen, 
kunnen reizigers gebruik maken van 
de regiotaxi. U kunt daar tegen 
WMO-tarief mee reizen, dat is 
ongeveer gelijk aan het OV-tarief. 
Deze maatregel geldt vooralsnog tot 
1 juli. Meer informatie over regio-
vervoer in uw regio: 
www.bravo.info/regiovervoer.  

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.
De Krommertstraat 9, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 24-5-2020)      
Esdoorngaard 4, Goirle: uitbreiden 
woning (ingekomen 24-5-2020)
Groot Kraaivenstraat 27, Goirle: 
uitbreiden woning 
(ingekomen 25-5-2020)      
Heisteeg ong. (kavel 14), Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 961: 
bouwen woning (ingekomen 26-5-2020)
Hoogstraat 70, Goirle: kappen drie 
bomen (ingekomen 27-5-2020)
Jos Alberdingk Thijmlaan 8, Goirle: 
plaatsen erker (ingekomen 24-5-2020)
Parallelweg ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie B 7096: 
bouwen kantoor met bedrijfsruimte 
(ingekomen 25-5-2020)

Spoorweide 8, Riel: verbouwen kantoor 
naar woning (ingekomen 25-5-2020)      

Verlengen beslistermijn met  
zes weken
Alphenseweg 1a, Riel: t.b.v. reparatie, 
onderhoud en verkoop van auto's. 
(verzonden 25-5-2020)
Schoolstraat 5, Goirle: vervangen deur 
(verzonden 28-5-2020)
Waterput 56, Goirle: brandveilig gebruik 
en intern verbouwen van KDV Breebosch 
(verzonden 2-6-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Beukengaard 32, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 25-5-2020)    
Boschring 26, Goirle: plaatsen overkap-
ping (verzonden 18-5-2020)
Koestraat 1-01, Riel: tijdelijk plaatsen 
woonunit met instandhoudingstermijn 
van drie jaar (verzonden 25-5-2020)
Margrietstraat 28, Goirle: uitbreiden 
woning (verzonden 18-5-2020)    

Van Haestrechtstraat 1a en 1c, Goirle: 
wijzigen gebruik voor gedeelte kantoor 
en plaatsen gevelreclame 
(verzonden 20-5-2020)

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Exploitatievergunning en  
Drank- en horecavergunning 
Horeca-inrichting aan De Hovel 29, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 27-5-2020)  
Horeca-inrichting aan Poppelseweg 1, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 27-5-2020) 
Horeca-inrichting aan Tilburgseweg 37, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 27-5-2020) 
Horeca-inrichting aan Dorpsstraat 1, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 27-5-2020) 
Horeca-inrichting aan Dorpstraat 1, Riel: 
wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 29-5-2020)

Horeca-inrichting aan De Hovel 34, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 27-5-2020) 
Horeca-inrichting aan Oranjeplein 2, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 29-5-2020)
Horeca-inrichting aan Oranjeplein 32, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 27-5-2020) 
Horeca-inrichting aan De Hovel 45, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 28-5-2020) 
Horeca-inrichting aan Dorpsstraat 52, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 28-5-2020) 
Horeca-inrichting aan De Hovel 18, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 28-5-2020) 
Horeca-inrichting aan Breehees 6, 
Goirle: wijziging exploitatievergunning 
(verzonden 28-5-2020)

WET NATUURBESCHERMING
VP Grondexploitatie B.V. Zuidrand, 
Z/097019 Beschikking Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant, maken 
bekend dat zij op 7 mei 2020 een 
ontheffing van de Wet natuurbescher-
ming gedeeltelijk hebben verleend 
(kenmerk: Z/097019 -198254) aan VP 
Grondexploitatie B.V., Bergstraat 28, 
5051 HC Goirle, inzake het slopen van 
gebouwen, realiseren van woningen, 
verleggen en afdammen van beken en 
het realiseren van een natuurgebied, 
uitgevoerd aan de Zuidrand van Goirle, 
Bergstraat 50, 5051 HC Goirle. De ont-
heffing is geldig voor de periode van 
1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2025.

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. 

NIEUWE VERLICHTING TILBURGSEWEG

Vorige week zijn 56 lichtmasten aan de Tilburgseweg vervangen. Er zijn ener-
giezuinige lantaarnpalen met ledverlichting voor in de plaats gekomen. Met deze 
verandering is de verlichting niet alleen duurzamer, maar zijn de weg en het 
fietspad ook beter verlicht. Links ziet u de oude situatie, rechts de nieuwe. 

VERKEER

WERKZAAMHEDEN TURNHOUTSEBAAN
In het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 juni vinden er opnieuw werk-
zaamheden plaats aan de Turnhoutsebaan. Ten noorden van de rotonde 
Poppelseweg, in de richting van Tilburg wordt één gescheurde betonplaat 
vervangen.

Weinig hinder
Het onderhoud aan de weg is bewust 
in deze periode gepland omdat er 
vanwege de maatregelen rondom 
het coronavirus minder verkeers-
drukte is. Er zijn verkeersregelaars 
aanwezig, waardoor het verkeer over 
de Turnhoutsebaan gewoon door-
gang kan vinden. De verkeersmaatre-
gelen worden op vrijdag 5 juni om 

19.00 uur geplaatst en worden 
maandagmorgen 8 juni vanaf 06.00 
uur weer verwijderd.

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

Wist u dat u 
al veel online 
kunt regelen 

via onze website? 

Gevonden en 
verloren voorwerpen 

bijv. meldt u via
www.goirle.nl/ 

gevondenenverloren.


