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OPENINGSTIJDEN 
BURGERZAKEN 

Vanaf 1 juli is Burgerzaken 
voor afspraken open op:

Maandag 9.00 – 12.30
Dinsdag 9.00 – 19.00
Woensdag 9.00 – 16.00
Donderdag 9.00 – 12.30
Vrijdag  9.00 – 12.30

Afhalen reisdocument en 
rijbewijs kan elke 

werkdag zonder afspraak 
tussen 9.00 - 17.00 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 

Kijk voor 
meer info op: 
www.goirle.nl

 
PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

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.

Zandeind 11, Riel: het uitbreiden van de 
woning (ingekomen 29-6-2020)

Verlengen beslistermijn 
Zuidrand Goirle: de beslistermijn voor de 

vergunningaanvraag voor het herinrich-
ten van de groenblauwe zone Zuidrand 
Goirle is met zes weken verlengd. De 
reden voor dit besluit is, dat beoordeling 
van de aanvraag in het kader van 
zorgvuldigheid meer tijd vraagt  
(verzonden 30-6-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Breehees 6, Goirle: tijdelijk uitbreiden 
aantal kampeerplaatsen 
(verzonden 30-6-2020)

De Krommertstraat 7, Goirle: het 
uitbreiden van de woning 
(verzonden 29-6-2020)                                                     
Goorweg ong. (tegenover huisnummer 
7), Riel: bouw van een loods 
(verzonden 29-6-2020)                                                      
Groot Kraaivenstraat 27, Goirle: 
uitbreiden woning (verzonden 30-6-2020)                                                      
IJzertijd 7, Goirle: kap twee eiken en een 
kastanjeboom (verzonden 25-6-2020)                                     
Schoolstraat 5, Goirle: vervangen deur 
(verzonden 29-6-2020)                                                      

Struikheide 13, Riel: plaatsen tijdelijke 
woonunit met instandhoudingstermijn 
van 2 jaar (verzonden 29-6-2020)
Zandschelstraat 1b-1, Goirle: legaliseren 
van een op het terrein gestalde Portaca-
bin (verzonden 30-6-2020)

Verkeersbesluit
Aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
langs Hof van Tongerloo 42, als stand-
plaats voor opladen van elektrische 
auto's.

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. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
UITGEREIKT
Vrijdag 3 juli reikte burgemeester Mark van Stappershoef de Koninklijke 
onderscheidingen uit aan 8 inwoners. Tijdens de ‘virtuele’ lintjesregen op 24 
april verraste en feliciteerde de burgemeester de gedecoreerden al via beeld-
bellen. Door de versoepelde maatregelen was het nu wel mogelijk de 
uitreiking te organiseren. Uiteraard volgden we hierbij de RIVM-richtlijnen 
op. De bijeenkomst was daardoor wat kleiner dan gewoonlijk, maar daarom 
niet minder memorabel.

Acht gedecoreerden 
In cultureel centrum Jan van Besouw sprak de burgemeester de gedecoreer-
den toe en ontvingen zij de versierselen. Alle 8 gedecoreerden zijn benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren op deze plaats mw. 
Mien Glaser - Van der Spek, dhr. Joop Spermon, mw. Margo Crombach - Van 
der Werf, mw. Riet Vromans - Van Gestel, dhr. Henk Aerts, dhr. André Müller, 
dhr. Jan van den Brekel en dhr. Hein Nijhuis. 

DUURZAAMHEID

GOIRLE VERDUURZAAMT: AAN DE SLAG 
MET DE AANLEG VAN ZONNEPARKEN
Het College van B&W is het vergun-
ningsproces voor de bouw van zeven 
zonneparken in de gemeente gestart. 
Het gaat om een park van ongeveer 
tien hectare, twee van zes hectare en 
vier van anderhalve hectare. De 
locaties zijn verdeeld over Goirle en 
Riel en kunnen nog wat veranderen.

Waarom legt de gemeente zonne-
parken aan?
Gemeente Goirle vindt klimaatveran-
dering een belangrijk onderwerp en 
wil in 2050 energieneutraal zijn. Het 
duurzaam opwekken van energie 
helpt hieraan mee. Om dit te doen 
met alle energie in de gemeente zijn 
zonneparken nodig. 

Wat gebeurt er de komende tijd?
Eind 2019 bracht de gemeente  zeven 
mogelijke locaties voor zonneparken 
in kaart: Gilzerbaan, Zeggestraat, 
Hoge Wal, Abcovensedijk, Beeksedijk, 
Vloeidijk en het Gorps Baantje. U ziet 
ze op het kaartje. De initiatiefnemers 
vragen nu de nodige vergunningen 
voor de bouw van de zonneparken 
aan bij de gemeente. De volgende 
stap is het betrekken van de omge-
ving bij hun zonneparkplannen. 
Hiervoor organiseren zij een ‘omge-
vingsdialoog’: een gesprek met 

iedereen die iets kan merken van de 
bouw. Ook moeten de initiatiefne-
mers bedenken hoe zij ervoor zorgen 
dat de zonneparken niet teveel opval-
len. Bijvoorbeeld door er planten of 
een dijkje omheen te plaatsen.

Wat merkt u ervan?
Woont u in de buurt van één van de 
zonneparklocaties? Dan ontvangt u 
een uitnodiging voor de ‘omgevings-
dialoog’. De vergunningaanvragen 
van de initiatiefnemers komen in het 
Goirles Belang. U kunt ze ook op 
afspraak in het gemeentehuis 
bekijken. Bent u het niet eens met 
wat er in de vergunningen staat? Dan 
kunt u bezwaar maken. 

Meer informatie of vragen?
Wilt u weten hoe de gemeente over 
zonneparken denkt en welke regels 
er zijn? Kijk dan op www.goirle.nl/
in-de-gemeente-goirle/duurzaam-
heid.html. 

Heeft u vragen over zonneparken in 
de gemeente? Dan kunt u contact 
opnemen met Laurens Elzinga, 
medewerker Duurzaamheid. 
Dit kan op werkdagen via: 
laurens.elzinga@goirle.nl of via 
(013) 5310 610. ZUIDRAND

OVEREENKOMST HERINRICHTING VAN
HET BEEKDAL NIEUWE LEIJ GETEKEND

v.l.n.r.: Judith Kluijtmans, Liselotte Franssen (wethouder), Edwin van der Schoot 
(Waterschap de Dommel), Vincent Lokin (bestuurder Waterschap de Dommel), 
Peter Savelberg, Mattijs Scholten (Antea), Guus van Puijenbroek en Erik Matla 
(Antea). Foto door: Hugo van den Elshout foto&print.

Vorige week donderdag is de over-
eenkomst voor de herinrichting van 
het Beekdal Nieuwe Leij onderte-
kend. Deze groenblauwe zone ligt aan 
de Zuidrand van Goirle en is een 
samenwerking tussen de familie van 
Puijenbroek (VP Capital), Waterschap 
De Dommel en de gemeente Goirle.
De herinrichting van het Beekdal is 

onderdeel van de impuls die de 
gemeente Goirle aan de Zuidrand wil 
geven door de functies wonen, water, 
natuur en cultuurhistorie in samen-
hang te ontwikkelen. Wethouder 
Liselotte Franssen is blij met deze ont-
wikkeling die voorziet in duurzame 
woningen en tegelijkertijd een boost 
geeft aan het natuurgebied. 
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