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Nieuwe container
aanvragen?

Regel het snel online via
www.goirle.nl/container

KAART VOOR INWONERS DIE CONTACTEN 
MOETEN MISSEN

ONDERMIJNINGSDAGEN

CONTROLES OP INDUSTRIETERREIN 
TIJVOORT

GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN 
VERRUIMD

De coronamaatregelen worden stap 
voor stap versoepeld. Dat geeft een 
positief vooruitzicht. Maar we 
moeten blijven doorzetten. Dat geldt 
zeker voor kwetsbare mensen die 
nog steeds een deel van hun per-
soonlijke contacten moeten missen. 
Dat blijft moeilijk. Om hen een hart 
onder de riem te steken heeft 
wethouder Marijo Immink (Wmo en 
welzijn) kaartjes verstuurd aan de 
bewoners van de woonzorgcentra, 
mantelzorgers en deelnemers aan 
activiteiten van burgerinitiatieven. 

Heeft u ook een persoonlijke 
boodschap voor deze Goirlenaren en 
Rielenaren? Dan kunt u deze afgeven 
bij het gemeentehuis. Wij zorgen 
dan, samen met de vrijwilligers van 
de burgerinitiatieven, dat deze goed 

Sinds maandag 15 juni zijn de 
openingstijden van het gemeentehuis 
voor Burgerzaken verruimd. Op 
maandag tot en met vrijdag is het 
gemeentehuis hiervoor van 9.00 tot 
12.30 uur geopend. Op dinsdag- en 
woensdagmiddag kunt u tot 16.00 
uur bij Burgerzaken terecht. 

Afspraak maken
Wij werken alleen op afspraak. Een 
afspraak met Burgerzaken regelt u 
zelf gemakkelijk online via 
www.goirle.nl/afspraak. Let op: als u 
vragen heeft over belastingen, belt u 
(013) 5310 586. Voor al uw vragen en 
het maken van een afspraak met 
andere afdelingen kunt u bellen naar 
(013) 5310 610. Op maandag tot en 
met donderdag van 8.30 - 17.00 uur, 
op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. U kunt 
ook een e-mail sturen naar 
info@goirle.nl. 

Wat kan zonder afspraak?
Voor het ophalen van een paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs, of het 
afgeven van een gevonden voorwerp 
kunt u gewoon binnenlopen tijdens 
de gewijzigde openingstijden. Op 
www.goirle.nl kunt u ook veel zaken 

regelen zonder dat u daarvoor bij ons 
langs hoeft te komen. Zo kunt u 
bijvoorbeeld een melding doen over 
de openbare ruimte, een uittreksel 
burgerlijke stand aanvragen, of een 
gevonden of verloren voorwerp 
aangeven. 

Richtlijnen
Wij houden rekening met de richtlij-
nen van het RIVM. Als u een afspraak 
heeft vragen wij u om niet (veel) 
eerder dan het tijdstip van uw 
afspraak naar het gemeentehuis te 
komen. Ook vragen we u om mini-
maal anderhalve meter afstand te 
houden van andere bezoekers en 
personeel. Hiermee beperken we 
samen het risico op verspreiding van 
het coronavirus.

Vorige week bezochten gemeente en 
politie in totaal 75 bedrijven op 
industrieterrein Tijvoort in Goirle. 
Hierbij kwamen meerdere tekortko-
mingen op het gebied van milieu, 
brandveiligheid en naleving van het 
bestemmingsplan aan het licht. De 
ondernemers krijgen de kans deze 
binnen een redelijke termijn te 
herstellen. Door de politie zijn verder 
geen strafbare feiten geconstateerd. 
Naast de controles werden gesprek-
ken gevoerd met ondernemers over 
de veiligheid op het industrieterrein. 

Burgemeester Van Stappershoef:  
“We beseffen dat het een lastige tijd 
is voor ondernemers, maar criminele 
activiteiten accepteer ik niet in onze 
gemeente. Helaas zien we dat 
criminelen het juist nu gemunt 
hebben op kwetsbare ondernemers. 
Het doet me dan ook extra goed dat 
bij de controles geen strafbare feiten 
zijn geconstateerd.” 

Ondermijningsdagen
Jaarlijks controleert de gemeente, op 
één of meerdere dagen, verschillende 
bedrijven. Dit gebeurt in samenwer-
king met de politie. Wij treden dan op 
als één overheid. Tijdens deze 
zogenoemde ondermijningsdagen 
wordt gekeken of bedrijven zich 
houden aan de wet- en regelgeving 
en er geen ondermijnende activitei-
ten op het industrieterrein plaatsvin-
den. Door bedrijven te bezoeken 
krijgen de gemeente en politie zicht 
op de activiteiten die daar plaatsvin-
den. Zo kan eventuele ondermijnen-
de criminaliteit opgespoord worden. 

Bijzondere tijden
Ook in deze bijzondere tijd gaan 
criminele activiteiten gewoon door. 
Criminelen laten zich niet stoppen 
door het coronavirus. Ondanks dat 
het een lastige tijd is voor onderne-
mers, gaan deze controles gewoon 
door.

terecht komt. Kent u iemand die 
een kaartje vanuit de gemeente zou 
waarderen maar niets heeft 
gekregen? Geef dan het adres door 
via communicatie@goirle.nl. 
Natuurlijk zijn er veel inwoners die 
een kaartje verdienen. Wij kennen 
niet iedereen persoonlijk. Samen 
kunnen we proberen om zoveel 
mogelijk mensen deze opsteker te 
geven.

Corona 
informatie

Voor actuele informatie
en ontwikkelingen

rondom het coronavirus
in Goirle, bezoekt u

www.goirle.nl/coronavirus

Wist u dat u 
veel online 

kunt regelen 
via onze website? 

Zo meldt u gevonden en 
verloren voorwerpen 

via www.goirle.nl/ 
gevondenenverloren

 

Geef uw mening over actuele 
onderwerpen.

Meld u aan voor ons 
inwonerpanel:

www.goirle.nl/inwonerpanel 

DUURZAAM ONDERNEMEN 

Wethouders Liselotte Franssen en Johan Swaans bezochten vorige week 
Timmerfabriek Frank van Roij. Vol trots toonden Frank van Roij en Harold van 
de Ven hun nieuwe bedrijfspand. Ze lichtten ook hun duurzame toekomstplan-
nen met het bedrijf toe aan de wethouders. De inzet is ontwikkeling van 
circulaire producten en het nog verder verduurzamen van het pand. 

EIKENPROCESSIERUPS

HAAL PLASTIC VAN EIKENBOMEN
Her en der in de gemeente zien we 
dat plasticfolie of lijmbanden aan 
eikenbomen zijn vastgemaakt. 
Inwoners denken hiermee iets te 
kunnen doen tegen de eikenproces-
sierups. 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 opgehan-
gen? Wilt u het dan weghalen om 
vervuiling en schade aan de natuur te 
voorkomen?

Melden eikenprocessierupsen
U kunt via www.goirle.nl/meldpunt 
doorgeven waar u eikenprocessierup-
sen heeft gezien. Alle meldingen 
registeren wij. We bepalen welke 
melding prioriteit krijgt. Gaat het 
bijvoorbeeld om een drukke plek?  

In de buurt van kinderen, ouderen of 
veel dieren? Geven de nesten 
ernstige gezondheidsklachten of 
economische schade? Dan krijgen 
deze meldingen voorrang. We kunnen 
niet garanderen dat we alle nesten 
verwijderen. 

Kijk voor 
meer info op: 
www.goirle.nl
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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.

Beeksedijk ong., Goirle, kadastraal 
bekend sectie I 137, I 141, I 214, I 255 en 
I 257: realiseren zonnepark op agrarische 
gronden (ingekomen 4-6-2020)
Goirleseweg 5, Riel: plaatsen tuinhuis 
(ingekomen 8-6-2020)
 

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: realiseren 
brug in groenblauwe zone Zuidrand 
Goirle (ingekomen 8-6-2020)
Martin Luther Kinglaan 19, Goirle: kap 
vier bomen (ingekomen 6-6-2020)       
Nieuwkerksedijk 17-01, Goirle: kap vijf 
populieren (ingekomen 4-6-2020)  
Tilburgseweg 172a, Goirle: kap 71 
bomen (ingekomen 9-6-2020)     
Venneweg 3, Goirle: plaatsen dakkapel 
(ingekomen 8-6-2020)

Vijfhuizenbaan 46, Riel: wijzigen van 
dieraantallen en een rundveestal 
voorzien van een nieuwe emissiearme 
vloer en een nieuwe bovenbouw  
(ingekomen 10-6-2020)

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning
Peelland 13, Riel: aanleg tweede uitweg 
van het perceel (Verzonden 9 juni 2020)

Verlengen beslistermijn met zes 
weken
Kerkstraat 49-53, Goirle: kap van 11 
populieren (Verzonden 9 juni 2020)

Verleende omgevingsvergunning
Abcovenseweg 43a en 43b, Goirle: bouw 
twee aaneengesloten woningen 
(verzonden 9-6-2020)
Kerkstraat 53, Riel: kap kastanjeboom 
(verzonden 2-6-2020)
Ronde Akkers 3, Riel: bouw van een 
woning (verzonden 8-6-2020)

Verleende omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 
Tilburgseweg 160, Goirle: uitbreiden van 
de woning en bouw van een garage/
berging (verzonden 15-6-2020)

Belanghebbenden kunnen tot en met 
21-7-2020 beroep instellen bij de 
rechtbank. Een beroepschrift moet in 
tweevoud worden gezonden aan de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant te 
Breda, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

BEZWAAR MAKEN?
Informatie hierover 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 informatie via T (013) 5310 610. 


