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WANDELVIERDAAGSE @HOME EDITION

BEZUINIGING

GEEN SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF 
IN GOIRLE
Sjors Sportief en Sjors Creatief komen dit jaar niet naar Goirle. De boekjes 
met het aanbod van (gratis) kennismakingslessen worden niet uitgebracht. 
Een e-mail van Sportstimulering Nederland hierover roept veel reacties en 
vragen op en verdient nuancering.

DUMPING

OVERTREDERS BEBOET  
Dit jaar is er toch een Goirlese 
Wandelavondvierdaagse. De stichting 
Wandelvierdaagse Goirle haakt aan 
bij een landelijke activiteit van de 
wandelbond, waardoor er rekening 
houdend met de coronamaatregelen, 
toch gewandeld kan worden. 

Wanneer?
Van 1 juni tot en met 31 augustus 
2020 kunt u meedoen met de @
Home Edition van de wandelvier-
daagse. Het startpunt van de route 
die u loopt is telkens uw huis. Deze 
editie kent geen gemeenschappelijke 
start- en finish locatie en er wordt 
ook geen intocht van de wandelaars 
gehouden.

De spelregels
In de periode van juni tot en met 
augustus 2020 loopt u in vier dagen 
een afstand van 2,5 kilometer, 
5 kilometer of 10 kilometer. 
Dit doet u binnen 14 dagen en alleen 
of in kleine groepen. 
U mag zelf bepalen of u overdag, 
in de avond of in het weekend loopt. 
Het is natuurlijk essentieel dat u als 
deelnemer de richtlijnen van het 
RIVM en de Rijksoverheid opvolgt. 

De buitengewoon opsporingsambte-
naar (boa) van de gemeente Goirle 
heeft vorige week twee personen 
bekeurd die aan de Zandstraat in 
Goirle een berg tuingrond dumpten. 
Allebei kregen zij een boete van 400 
euro. Omdat de boa hen tijdens het 

dumpen betrapte kon hij de overtre-
ders het gedumpte zand ook meteen 
laten opruimen.

Afvaldumpingen tolereren wij in onze 
gemeente niet. Wij proberen altijd de 
personen die achter een dumping 
zitten te achterhalen. Zij kunnen een 
stevige boete tegemoet zien. 
Bovendien worden ook de kosten 
voor het opruimen op hen verhaald. 
Ziet u iets dat op een afvaldumping 
lijkt? Laat dit dan aan ons weten via 
ons online meldpunt: 
www.goirle.nl/meldpunt

De gemeenteraad heeft in november 
2019 besloten om geen geld meer uit 
te trekken voor Sjors Sportief en Sjors 
Creatief. Dit komt doordat de 
gemeente fors moet bezuinigen. 
Daardoor stopt de samenwerking 
met Sportstimulering Nederland, de 
uitgever van de boekjes. Sportstimu-
lering Nederland heeft aangeboden 
om mee te denken over een alterna-
tief. Ze boden zelfs aan om de boekjes 
één jaar gratis te maken. De bedoe-
ling was dat we daarna de betaalde 
samenwerking weer zouden voortzet-
ten. Dat kunnen we niet beloven 
omdat de gemeente er financieel nog 
steeds slecht voorstaat. Het is ook 
geen structurele oplossing. We 

bekijken lokale (burger)initiatieven 
zoals de Gôolse Gids in combinatie 
met acties uit het lokale sportak-
koord. Het doel is om één platform te 
bieden waar vraag en het hele 
aanbod van sport, cultuur en welzijn 
in Goirle samenkomen.

Aangepaste 
openingstijden

Vanwege coronamaatregelen 
is het gemeentehuis
iedere werkdag open

tussen 9.00 en 12.30 uur. 

Alleen voor spoedzaken 
en na telefonisch overleg.

Vanuit de KWBN zijn hiervoor 
voorwaarden opgesteld 
en bij deelname gaat u akkoord 
met deze richtlijnen.

Medaille
De wandelapp die u gebruikt bij 
de @Home Edition registreert de 
route en houdt bij of u de route 
succesvol hebt afgelegd. 
Als u in een periode van 14 dagen 
4 keer de afstand hebt gelopen, 
ontvangt u natuurlijk een medaille. 
Deze wordt bij u thuisbezorgd door 
de Stichting Vierdaagse Goirle.

Meedoen?
Schrijf u in via 
www.vierdaagsegoirle.nl
Aanmelden kan tot en met
28 augustus 2020. 

AGENDA

RAADSVERGADERING 
Tot de zomer digitaal
De regiegroep van de gemeenteraad heeft afgesproken dat de gemeenteraad 
tot de zomer digitaal vergadert. Zo wordt rekening gehouden met de gezond-
heidsrisico’s van enkele (burger)raadsleden en hun familieleden en de wens 
van enkele fracties om nu nog niet fysiek bijeen te komen. Er wordt gezocht 
naar een manier waarop de vergaderingen na de zomer, gelet op de corona-
maatregelen, weer in het gemeentehuis gehouden kunnen worden. 

Corona 
informatie

Voor actuele informatie
en ontwikkelingen

rondom het coronavirus
in Goirle, bezoekt u

www.goirle.nl/coronavirus

De gemeente Goirle
is op zoek naar een:

Projectleider 
(coördinator) 

Beheer en 
Onderhoud

36 uur per week

Op www.goirle.nl staat de 
volledige vacaturetekst.

Als u meer wilt weten over de 
inhoud van de functie kunt u 

contact opnemen met
Ninke Voskuilen, afdelingshoofd 

Realisatie & Beheer, via 
ninke.voskuilen@goirle.nl 

 
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.
De Krommertstraat 7, Goirle:  uitbreiden 
woning (ingekomen 28-5-2020)      
Dorpsstraat 2, Goirle:  kappen noten-
boom (ingekomen 3-6-2020)
Dorpstraat 1, Riel:  realiseren 
appartement achterzijde gebouw 
(ingekomen 28-5-2020)
Goorweg ong. (tegenover huisnummer 
7), Riel:  bouwen loods
(ingekomen 30-5-2020)     

Kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie B 2620, B 4265, B 4738, B 5106, B 
5108, B 5258, B 5259, B 6125, B 6126, B 
6128, B 6204, B 6205, B 6384, B 6433, B 
6544, B 6603, B 6996, I 67, I 69, I 88, I 90, 
I 205, I 226, I 227, I 228, I 229:  
herinrichten groenblauwe zone Zuidrand 
Goirle (ingekomen 29-5-2020)
Kerkstraat 20, Riel:  isoleren en 
uitbreiden dak (ingekomen 1-6-2020)
Maasbogt 2, Goirle:  kappen twee bomen 
(ingekomen 8-5-2020)       
Pastoor van Rielstraat 22, Goirle:  
uitbreiden woning met opbouw 
(ingekomen 3-6-2020)
Wittendijk 56, Goirle:  bouwen erker 
en overkapping (ingekomen 1-6-2020)       

Verleende omgevingsvergunning
De Geitenhoef 9, Goirle: herbouwen 
bedrijfspand (verzonden 3-6-2020)       
De Krommertstraat 9, Goirle:  uitbreiden 
woning (verzonden 2-6-2020)           
Jos Alberdingk Thijmlaan 8, Goirle:  
plaatsen erker (verzonden 2-6-2020)                          
Leijzoom 2, Goirle:  plaatsen erfafschei-
ding (verzonden 2-6-2020)                 
Schoolstraat 5, Goirle:  vervangen 
dakramen (verzonden 2-6-2020)                          
Spoorweide 8, Riel:  verbouwen kantoor 
naar woning (verzonden 2-6-2020)      
     
Evaluatieverslag Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving 2019
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 28-4-2020 het 

VTH-evaluatieverslag gemeente Goirle 
2019 vastgesteld. Het evaluatieverslag 
blikt terug op de in 2019 uitgevoerde 
activiteiten en behaalde resultaten op 
gebied van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. De provincie beoordeelt 
het verslag en houdt interbestuurlijk 
toezicht op een tijdige en goede naleving 
van de wettelijke VTH-procescriteria door 
de gemeente. Dit draagt bij aan een 
veilige en gezonde leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit. 
Het evaluatieverslag is in te zien via 
www.goirle.nl/omgevingsvergunning. 
Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar 
of beroep maken.

VERGUNNINGEN/ 
ONTHEFFINGEN

Wijziging Drank en 
horecavergunning en 
exploitatievergunning. 
Oranjeplein 2, Goirle:  horeca-
inrichting (verzonden 3-6-2020)

BEZWAAR MAKEN?
Informatie hierover vindt u 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. 

dinsdag 16 juni 2020
Besluitvormend, 19.30 uur
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Vaststellen besluitenlijsten 

raadsvergaderingen 12 en 26 mei 
2020

4. Raadsvoorstel Jaarrapport 2019 
Hart van Brabant (HvB), 

 Jaarrekening en jaarverslag 
Midpoint Brabant, herijking van 

 de begroting 2020 HvB, ontwerp-
begroting 2021 regio HvB 

5. Raadsvoorstel Begroting 2021 en 
jaarstukken 2019 Veiligheidsregio 

 Midden- en West-Brabant
6. Raadsvoorstel Jaarrekening 2019 

en (meer)jarenbegroting 2021-
2024 Diamant-groep

7. Raadsvoorstel jaarstukken 2019 en 
begroting 2021 Omgevingsdienst

8. Afsluiting uiterlijk 19:50 uur

dinsdag 16 juni 2020
Oordeelsvormend, 20.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Raadsvoorstel jaarstukken Goirle 

2019
4. Raadsvoorstel 1e Burap 2020
5. Raadsvoorstel Bouwstenennotitie 

Omgevingsvisie
6. Raadsvoorstel Meedoen makkelij-

ker maken?
7. Raadsvoorstel Motie geluidswal 

langs de A58
8. Raadsvoorstel bestemmingsplan 

Leijvennen
9. Afsluiting

Online meekijken
Meer informatie over de vergaderin-
gen vindt u via raad.goirle.nl. 
Via die website kunt u de raadsverga-
deringen ook live online volgen. 


