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Container
laten repareren?

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

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

BESTE INWONERS, 

ORGAANDONATIE

NIEUWE DONORWET

Wat een hartverwarmende reacties ontving ik op mijn bericht dat ik weer bij 
mijn moeder op bezoek mocht. Allereerst dank daarvoor. Dat heeft mij en 
mijn familie goed gedaan. Het bevestigt voor mij maar weer eens in wat een 
mooie, sterke en betekenisvolle gemeenschap we leven. Een gemeenschap 
waar nu veel van wordt gevraagd. Nóg meer naar elkaar omkijken, nóg meer 
rekening houden met elkaar en elkaar letterlijk de ruimte geven. 

Mijn persoonlijke verhaal is niet uniek. Het is exemplarisch voor vele 
verhalen in deze lastige periode. Veel eenzaamheid en schrijnende situaties 
zijn ontstaan door alle beperkingen. Dat ik weer op bezoek mocht bij mijn 
moeder heb ik aan alle inwoners van Nederland te danken. Doordat wij ons 
goed aan de maatregelen houden, werd dit bezoek weer mogelijk. Maar ik 
ben me er ook bewust van ‘hoe dun het lijntje is’. Als het virus weer oplaait, 
dan kan dit zo teruggedraaid worden. Daarom houd ik vol, zodat ik mijn moe-
der kan blijven bezoeken. Natuurlijk snap ik dat het lastig kan zijn. Dat vind ik 
ook. Maar, als het weer lastig wordt, denk dan aan mijn verhaal. Ik weet 
zeker dat u in uw omgeving vergelijkbare situaties kent waar u op moeilijke 
momenten aan kunt denken. Misschien heeft u zelf een verhaal, deel deze 
ervaring bijvoorbeeld via uw sociale media met anderen, zodat hier aan 
gedacht kan worden als het weer even moeilijk wordt. 

Ik wil er kunnen zijn voor mijn moeder. Mijn familie wil er zijn voor haar. Voor 
mij blijft anderhalve meter de norm. Voor u toch ook? 

Mark van Stappershoef
Burgemeester

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe 
donorwet. Deze wet geldt voor 
iedereen van 18 jaar en ouder die 
ingeschreven staat in een Nederland-
se gemeente. Met de nieuwe 
donorwet wordt iedereen vanaf 18 
jaar als orgaandonor opgenomen in 
het nieuwe donorregister, ténzij 
iemand aangeeft dat hij dit niet wil. 
De overheid vraagt u in het Donorre-
gister in te vullen of u wel of niet 
organen en weefsels aan een patiënt 
wil geven na hun overlijden.

Maak uw keuze
Op dit moment hebben ruim 11.000 
inwoners van de gemeente Goirle 
hun keuze vastgelegd in het Donorre-
gister. Zij die dit nog niet gedaan 
hebben, ontvangen tussen 1 septem-
ber 2020 en 31 maart 2021 een brief 
om dat alsnog te doen. Als u hier niet 
binnen 6 weken op reageert, krijgt u 
een herinneringsbrief.

‘Geen bezwaar’
Iedereen die ook niet op de herinne-
ringsbrief reageert, wordt in het 
Donorregister geregistreerd met 

‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie 
en weefseldonatie. Na uw overlijden 
kunnen dan uw organen en weefsels 
naar een patiënt gaan. De arts 
bespreekt dit met uw familie. Als uw 
familie heel zeker weet en aan de arts 
kan uitleggen dat u echt geen donor 
wilde zijn, dan gebeurt dat niet.

Keuze donatie vastleggen
Het blijft belangrijk dat u zelf een 
keuze maakt en deze vastlegt in het 
Donorregister. Als u nu al geregis-
treerd bent in het Donorregister, dan 
blijft uw registratie ook na invoering 
van de nieuwe wet geldig. Een keuze 
over orgaandonatie kunt u op ieder 
moment aanpassen. Dat kan via de 
website van het Donorregister met 
behulp van een DigiD.

Vragen over de nieuwe donorwet
Op www.hoewerktorgaandonatie.nl 
wordt orgaandonatie op een makke-
lijke manier uitgelegd. U kunt met 
vragen bellen met de Donorinforma-
tielijn: 0900 - 821 21 66. Bereikbaar 
van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 
19:00 uur. 

OPENINGSTIJDEN 
BURGERZAKEN 

Vanaf 1 juli is Burgerzaken 
voor afspraken open op:

Maandag 9 – 12.30
Dinsdag 9 – 19.00
Woensdag 9 – 16.00
Donderdag 9 – 12.30
Vrijdag  9 – 12.30

Afhalen reisdocument en 
rijbewijs kan elke 

werkdag zonder afspraak 
tussen 9 – 17 uur. 

Corona 
informatie

Voor actuele informatie
en ontwikkelingen

rondom het coronavirus
in Goirle, bezoekt u

www.goirle.nl/coronavirus

AGENDA

RAADSVERGADERING 
dinsdag 7 juli, 19.30 uur 
digitale vergadering

Besluitvormend
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda 
3. Afscheid raadslid Christel van Neerven
4. Raadsvoorstel tussentijdse benoeming nieuw raadslid
5. Raadsvoorstel jaarstukken Goirle 2019
6. Raadsvoorstel 1e Burap 2020
7. Raadsvoorstel Bouwstenennotitie Omgevingsvisie
8. Raadsvoorstel Meedoen makkelijker maken?
9. Raadsvoorstel Motie geluidswal langs de A58
10. Raadsvoorstel bestemmingsplan Leijvennen
11. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Heisteeg
12. Raadsvoorstel verlenging contract BDO
13. Raadsvoorstel Jaarstukken GGD Hart voor Brabant 2019, begroting 2021 

GGD Hart voor Brabant
14. Raadsvoorstel Begroting 2021 RAV Brabant MWN en jaarrekening RAV 

Brabant MWN 2019
15. Afsluiting

In verband met coronamaatregelen is dit een digitale vergadering. Meer 
informatie en uitzendingen van vergaderingen vindt u via http://raad.goirle.nl

WELZIJN

ONLINE ZELFHULP EVIE
Vindt u het lastig om fit of positief te 
blijven tijdens de coronacrisis? Of wilt 
u beter leren ontspannen? Dan kan 
het online e-healthplatform Evie u 
helpen. Bij lichte klachten kunt u 
helemaal zelf gratis en anoniem aan 
de slag. Als dat nodig is, kan dit ook in 
combinatie met begeleiding van een 
hulpverlener.

Speciaal aanbod
Het e-healthplatform heeft tijdens de 
coronacrisis het aanbod uitgebreid 
met speciale modules die u bijvoor-
beeld helpen op het gebied van 
mentale kracht, thuiswerken tijdens 
corona en eenzaamheid in deze 
uitdagende tijd. 

De voordelen 
Door gebruik te maken van Evie op de 

website of de app krijgt u meer 
kennis en inzicht over een specifiek 
onderwerp. Bijvoorbeeld beter 
slapen, gezond eten en ontspannen. 
U wordt uitgedaagd hier iets mee te 
doen. Iedereen in de gemeente 
Goirle kan er gebruik van maken. Kijk 
op www.evie.nl en ga aan de slag met 
oefeningen om uw vaardigheden te 
versterken. 

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

Breehees 6, Goirle: tijdelijk uitbreiden 
aantal kampeerplaatsen 
(ingekomen 23-6-2020)
Ganzeven 10, Goirle: kap twee bomen 
(ingekomen 23-6-2020)     
Groeneweg 35, Goirle: tijdelijk plaatsen 
woonunit (ingekomen 22-6-2020)      
Ronde Akkers 3, Riel: tijdelijk wijzigen 
gebruik van garage t.b.v. wonen 
(ingekomen 24-6-2020)

Ronde Akkers 19, Riel: aanleg uitweg 
(ingekomen 19-6-2020)      
Ronde Akkers 19, Riel: kap notenboom 
(ingekomen 19-6-2020)    
Van Haestrechtstraat 14c, Goirle: kap 
populier (ingekomen 23-6-2020)
Vonderstraat 3, Riel: tijdelijk plaatsen 
woonunit en kap van drie bomen 
(ingekomen 15-6-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Abcovenseweg 23, Goirle: kap van drie 
bomen (verzonden 18-6-2020)
Klotven 9, Goirle: kap van een boom 
(verzonden 18-6-2020)
 
 
 
 

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. 

JEUGDGEMEENTERAAD

KEEP IT CLEAN GOIRLE!
Leden van de Jeugdgemeenteraad in 
Goirle staken op zaterdag 27 juni de 
handen uit de mouwen voor hun 
eigen project “Keep it clean Goirle!” 
Samen met hun vrienden en vrien-
dinnen en met hulp van wethouder 
Piet Poos (Jeugd) en enkele raadsle-
den, maakten ze delen van de wijk 
rondom de scholen schoon. Ze 
vulden samen 13 vuilniszakken met 
zwerfafval: blikjes, papiertjes, plastic 
doppen, sigarettenpeuken en zelfs 
een kapotte oude fiets. 

Wethouder Piet Poos (Jeugd): 
“Politiek gaat niet alleen over praten 
maar vooral ook over doen en dit 
doen wij met jullie samen! Samen zijn 
we verantwoordelijk voor de mooie 
omgeving van ons dorp dus samen 
gaan we het zwerfafvalprobleem te 
lijf. Hiermee geven we hopelijk het 
goede voorbeeld voor onze dorpsge-
noten!” 

Omgevingsvisie
De Jeugdgemeenteraad vindt het 
belangrijk dat de gemeente schoon is 
om goed te kunnen spelen en 
sporten. Dit was één van de conclu-
sies tijdens de sessie van de Jeugdge-
meenteraad over de Omgevingsvisie 
eerder dit jaar. Met het project “Keep 
it Clean Goirle!” geeft de Jeugdge-
meenteraad hier invulling aan. De 
schoolpleinen zijn nu speelklaar voor 
de zomervakantie.


