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Container
laten repareren?

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

 

Verhuizing doorgeven? 
Dat kan vanuit thuis via 

www.goirle.nl/verhuizen

 
Blokje 
 
 

 
 
Verhuizing doorgeven? Dat kan vanuit 
thuis via www.goirle.nl/verhuizen. 

WEER NAAR ONS MOEDER

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

JONGEREN IN HART VAN BRABANT WILLEN 
BETROKKEN WORDEN BIJ 
ENERGIETRANSITIE

KLIMAAT

WATEROVERLAST

Op zaterdagochtend koffiedrinken bij ons pa en ons moeder. Dat deed ik al 
vele jaren. Vast stramien. Eerst toen ze nog zelfstandig woonden, maar ook 
nu in verzorgingshuis ’t Laar. Soms met Monique, soms met een van de 
kinderen. Maar doorgaans alleen. Mijn ouders zaten dan vaak al te wachten. 
Beneden in het zitje in het restaurant. Ze maakten niet veel meer mee. Ze 
hoorden onze verhalen van buiten, over ons en de kinderen. Voor hun een 
wekelijks hoogtepuntje. Voor mij een vertrouwd wekelijks rustmoment in 
mijn drukke burgemeestersbestaan. 

Zo ook zaterdagochtend 14 maart. Later zou blijken dat dit de laatste keer 
was dat ik bij hun beiden op de koffie kwam. Want vanaf die maandag ging ’t 
Laar dicht voor bezoek en moesten bewoners binnen blijven. We konden 
alleen nog bellen. Al snel ging het niet goed met ons pa. Hij klonk neerslach-
tig en sprak zacht. We maakten ons zorgen. Eind maart gingen mijn zussen 
met toestemming én mondkapjes er heen en troffen hem slecht aan. Hij at al 
dagen niet meer. Hij belandde in bed, is bediend en overleed op woensdag 1 
april. 

We hebben er vrede mee; hij werd 91 en had een goed leven. Maar het 
besef dat we er die laatste dagen niet voor hem konden zijn, is hard. Bij de 
uitvaart mocht er naast kinderen en kleinkinderen niemand bij zijn. Na 
afloop kwamen we niet bij elkaar. Ons moeder moest direct terug naar ’t 
Laar. Alleen. Geen bezoek, geen troostende arm om haar heen. Niets van dat 
alles. Op afspraak mochten we haar zien. Achter een hek met plexiglas en 
drie meter ertussen. En we konden haar bellen. In het begin hield ze zich 
kranig. Maar daarna kwam het verdriet. Ze miste ons pa. En ze miste ons. 

Op 25 mei kwam het verlossend bericht. Eén vaste bezoeker mocht komen. 
Op vaste tijden. Mijn jongste zus ging dit doen. Na twee maanden was ze 
weer in het woonkamertje van ons moeder. Voor beiden emotioneel. Sinds 
deze week is de regeling soepeler: voortaan vier vaste bezoekers. Nu ook 
mijn oudste zus, mijn broer en ik. 

Dus vanochtend, zaterdag 20 juni, pakte ik de draad weer op: koffiedrinken 
in ’t Laar. Voortaan zonder ons pa. Formulier invullen, handen wassen en 
temperatuur meten. En toen eindelijk weer naar ons moeder. Nog niet in ’t 
restaurant, maar in haar appartement. Met een grote bos bloemen. Een 
schrale troost na een verdrietige periode. 

Dit is mijn verhaal, maar zo zijn er vele verhalen. Corona raakt ons allemaal. 
Ook in Goirle is de situatie in de verzorgingshuizen nog verre van normaal. 
Het is nog steeds balanceren tussen wat kan en wat mag. Er was en er is veel 
verdriet. Ook bij bewoners van de Guldenakker en van Elisabeth en hun 
dierbaren. Voorlopig mogen we onze ouders nog niet écht in de armen 
sluiten. Dat moment gaat wel weer komen. Maar alleen als we het nu met 
zijn allen volhouden. Veel sterkte daarmee!

Mark van Stappershoef
Burgemeester

In de gemeente Goirle hebben we 
vorige week te maken gehad met 
grote hoeveelheden regen. In de 
zomer vallen de hevigste regenbuien. 
Door de klimaatverandering gebeurt 
dit steeds vaker en worden de 
hoosbuien heviger. Als gemeente 
proberen we er samen met de 
waterschappen voor te zorgen dat we 
droge voeten houden.

Wat gebeurt er bij een hoosbui?
Het riool kan aardig wat regen 
verwerken, maar op 16 juni viel een 
zodanige hoosbui dat er water op de 
weg bleef staan. Wegen zijn daar 
grotendeels op ontworpen, want er 
past veel water tussen de stoepran-
den. Dankzij de riooloverstorten is 
het water bovendien meestal binnen 
een uur weer weg. Dinsdagavond om 
21.30 uur was er bijna geen plek 
meer te vinden in Goirle, waar nog 
water op straat stond. 

Hoe proberen wij wateroverlast te 
voorkomen?
Samen met de waterschappen 
werken we aan een gescheiden 
riolering, waardoor vuil afvalwater uit 
onze huizen door een andere buis 
stroomt dan (schoner) regenwater. 
Daarmee voorkomen we dat afvalwa-
ter bij hevige regen via overstorten in 
het milieu terechtkomt.

Wat kunt u zelf doen tegen water-
overlast?
Zelf kunt u ook maatregelen nemen 

om wateroverlast bij uzelf, maar ook 
bij een ander te voorkomen. Rijd 
bijvoorbeeld niet met de auto door 
straten waarin het water hoog staat, 
water dat normaal op de weg blijft 
kan zo toch bij mensen overlast 
veroorzaken.

Zorg ervoor dat uw huis waterdicht is 
en een goede riolering heeft, zodat 
lucht eruit kan en er geen water de 
kelder in loopt. Verder is het belang-
rijk dat regenwater weg kan. Dat kan 
met een waterbestendige tuin, 
bijvoorbeeld door er tegels uit te 
halen, een verlaging aan te brengen 
of een regenton te plaatsen. Is uw 
woning toch gevoelig voor waterover-
last? Zorg dan dat dure spullen en 
gevoelige aansluitingen zoals stroom 
hoger staan. Kijk voor meer informa-
tie en tips op de website van Rioned, 
via www.riool.info

Wateroverlast melden?
Tijdens kantooruren is wateroverlast 
bij hevige regenval, zoals 16 juni het 
geval was te melden bij het Meldpunt 
van de gemeente Goirle, via 
www.goirle.nl/meldpunt

Bijna 80 procent van de Brabantse 
jongeren maakt zich zorgen over het 
klimaat. En ze willen meepraten over 
de energietransitie. Dat blijkt uit 
onderzoek van de Brabantse Milieu-
federatie in het kader van de 
Regionale Energie- en Klimaatstrate-

gie (REKS). In Hart van Brabant deden 
213 jongeren mee aan het onderzoek 
over klimaat en duurzaamheid in de 
provincie Brabant. De resultaten 
staan in een manifest en infographic. 
Die vindt u op de website 
www.regio-hartvanbrabant/REKS  

Aangepaste 
openingstijden

Vanwege het coronavirus  
is het gemeentehuis

voor Burgerzaken  
iedere werkdag open

tussen 9.00 en 12.30 uur.

Op dinsdag- en woensdag-
middag ook tot 16.00 uur. 

Corona 
informatie

Voor actuele informatie
en ontwikkelingen

rondom het coronavirus
in Goirle, bezoekt u

www.goirle.nl/coronavirus

 

Geef uw mening over actuele 
onderwerpen.

Meld u aan voor ons 
inwonerpanel:

www.goirle.nl/inwonerpanel 

INWONERPANEL

NIEUW ONDERZOEK INWONERPANEL OVER 
BEZUINIGINGEN
Hoe kijkt u aan tegen bezuinigen door de gemeente? Dat vragen we in een 
nieuw onderzoek onder ons inwonerpanel. Geef ook uw mening! Nog geen 
lid van het inwonerpanel? Ook dan kunt u de vragenlijst invullen. Ga hier-
voor naar www.goirle.nl/onderzoek.

Bezuinigingen
De gemeente Goirle werkt aan de 
plannen voor 2021. De gemeente 
staat er financieel slecht voor. Dat 
komt doordat we de laatste jaren 
meer geld moesten uitgeven dan we 
hadden. Daarom moeten we in 2021 
en de jaren daarna weer bezuinigen. 
Dat betekent dat de gemeenteraad 
keuzes moet maken. We willen graag 
weten hoe inwoners hierover denken. 
Wat vindt u belangrijk voor de 
gemeente Goirle? Welke ideeën heeft 
u? Dat nemen we mee als de ge-
meenteraad in het najaar besluiten 
neemt over de plannen en uitgaven 
voor volgend jaar.

Inwonerpanel
Het inwonerpanel is een groep 

inwoners die met ons meedenkt over 
actuele thema’s. Iedereen die in de 
gemeente Goirle woont en 16 jaar of 
ouder is, kan zich aanmelden. U moet 
wel een e-mailadres en toegang tot 
internet hebben. Deelnemers krijgen 
een paar keer per jaar een uitnodi-
ging om mee te doen aan een online 
onderzoek van ongeveer tien 
minuten. Invullen kan via een 
mobiele telefoon, tablet, laptop of 
computer. We gebruiken de resulta-
ten om ons beleid, onze dienstverle-
ning en communicatie te verbeteren. 
Deelnemers van het panel ontvangen 
na afloop van een onderzoek altijd 
een nieuwsbrief met de belangrijkste 
resultaten. Daarin staat ook wat we 
doen met de aandachtspunten uit het 
onderzoek.
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MANDAATOVERZICHT 2020
In het mandaatoverzicht is vastgelegd 
wie namens het college van burgemees-
ter en wethouders of de burgemeester 
besluiten mag nemen. Het mandaatover-
zicht uit 2015 is gewijzigd en geldt vanaf 
25 juni 2020. U vindt het actuele 
mandaatoverzicht op onze website: 
www.goirle.nl/college  

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.

Gorps Baantje ong. Goirle, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie C 908 
en C 829:
het realiseren van een zonnepark op 
agrarische gronden  
(ingekomen 11-6-2020)

Hoogstraat 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56 en 58 en 
Thomas van Diessenstraat 54, 56, 58, 

60, 62, 64, 66 en 68, Goirle: 
vervangen en onderhoud van dak 
(ingekomen 12-6-2020)      

Isaäc da Costadreef 14, Goirle: plaatsen 
drie dakkapellen (ingekomen 12-6-2020)

Margrietstraat 29, Goirle: verwijderen 
interne draagmuur en plaatsen draagbalk 
(ingekomen 14-6-2020)      

Plein 1803, Goirle: plaatsen winkelwa-
genoverkapping voor JUMBO (ingeko-
men 11-6-2020)

Voldijkje 4, Goirle: wijzigen gebruik 
woning t.b.v. het starten van een Airbnb 
(ingekomen 14-6-2020)      

Verleende omgevingsvergunning
Alphenseweg 1a, Riel: wijzigen gebruik 
perceel t.b.v. de verkoop van auto's 
(verzonden 16-6-2020)

Tijvoortsebaan 2, Goirle: gevelwijziging 
en interne verbouwing (verzonden 
15-6-2020)                     
  

Tilburgseweg 21, Riel: het verplaatsen 
van een bestaande uitweg  
(verzonden 11-6-2020)                         

Gewijzigd besluit verleende 
omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Goirle 
heeft op 10 februari 2020 besloten een 
wijzigingsbesluit te nemen op de eerder 
verleende omgevingsvergunning voor de 
navolgende locatie en project: 

Tilburgseweg 153 t/m 153-03, Goirle: 
bouw van vier appartementen en aanleg 
van een uitrit

Het betreft een aanvullende motivering. 
De rechtsgevolgen van het eerdere 
besluit blijven bij dit wijzigingsbesluit in 
stand. Het voornoemde besluit is op 10 
februari 2020 verzonden aan de 
aanvrager
Belanghebbenden kunnen binnen 6 
weken na publicatiedatum beroep 
instellen bij de rechtbank. Een beroep-

schrift moet in tweevoud worden 
gezonden aan de rechtbank Zeel-
and-West-Brabant te Breda, Postbus 
90006, 4800 PA Breda ter attentie van 
kenmerk BRE 20/131 WABOA.

Beschikking Wabo 
milieuneutrale verandering, 
reguliere procedure

Burgemeester en wethouders hebben, in 
het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
vergunning verleend voor:

Oude Tilburgsebaan 12a, Riel: verplaat-
sen en verkleinen vaste mestopslag 
binnen inrichting (olo nr.5059087).

De aanvraag, de beschikking en de 
bijbehorende stukken zijn met ingang 
van donderdag 25 juni tot en met 
woensdag 5 augustus 2020 in te zien bij 
de gemeente Goirle. 

Bezwaarmogelijkheid
Belanghebbenden kunnen tot en met 5 
augustus 2020 een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Het 
indienen van een bezwaarschrift stelt de 
werking van de beschikking niet uit. 
Het bezwaarschrift dient ondertekend te 
zijn en dient ten minste te bevatten: de 
naam en het adres van de indiener; de 
dagtekening; een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
de gronden van het bezwaar.
Belanghebbenden die niet willen dat de 
beschikking benut kan worden voor 
afronding van de bezwaarprocedure, 
kunnen een verzoek om een voorlopige 
voorziening doen bij de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, team bestuurs-
recht, 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 informa-
tie via T (013) 5310 610. 

EIKENPROCESSIERUPS

STRIJD TEGEN OVERLAST EIKENPROCESSIERUPS

Verwijderen rupsen
De gemeente huurt een gespeciali-
seerd bedrijf in om de eikenproces-
sierupsen te verwijderen. Eén dag in 
de week is deze aannemer aan het 
werk in Goirle. De gemeente geeft 
vooraf locaties door en bepaalt welke 
plekken prioriteit krijgen. Overlast bij 
scholen, speelplekken en langs 
fietspaden krijgt prioriteit. Daardoor 
kan het gebeuren dat uw melding 
moet wachten.

Folie
In de strijd tegen de eikenprocessie-
rupsen, wikkelen sommige inwoners 
plasticfolie of lijmbanden rond 
bomen. Helaas blijkt dat dit ave-

rechts werkt. Ook maakt de folie de 
bestrijding lastiger. De machine is al 
een paar keer kapot gegaan doordat 
er folie in terecht kwam. Daarom 
bestrijdt de aannemer geen nesten 
meer in bomen waar folie omheen 
zit. 

Heeft u een boom omwikkeld? Wilt u 
het folie dan weghalen? Dat voor-
komt vervuiling en schade aan de 
natuur. En u zorgt dat de aannemer 
vlot zijn werk kan doen.

Melden
Heeft u overlast van Eikenprocessie-
rupsen? Meld het via 
www.goirle.nl/meldpunt

WERKBEZOEK

Sinds begin dit jaar runnen Rongxiang Chen, zijn echtgenote Huixia Zhou en 
hun dochter Alice Zhou Cafetaria 't Luikske in Riel. Burgemeester Mark van 
Stappershoef en wethouder Johan Swaans gingen bij hen op bezoek om kennis 
te maken en ze succes te wensen in hun nieuwe werkomgeving. Om deze te 
kunnen verkennen, ontvingen de nieuwe eigenaren het boekje Gôolse 
Geheimen.  

Veel inwoners hebben last van eikenprocessierupsen. We krijgen elke dag 
meldingen. We doen ons best om de rupsen te bestrijden. Helaas lukt het 
niet om alle overlast tegen te gaan en kunnen we niet overal tegelijk zijn. Dit 
is wat wij doen en wat u zelf kunt doen.

Overlast voorkomen
Kijk voor informatie en handige tips 
op www.rupsen.info


