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Container
laten repareren?

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

Openingstijden 
Milieustraat

Vanaf 13 juli 2020
woensdag: 13.30 -16.30 uur 

vrijdag: 13.30 -16.30 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

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 

GASTCOLUMN

Op deze plaats leest u geregeld een column van de burgemeester. Hij geeft 
zo nu en dan een inkijkje in wat hem bezighoudt rondom het coronavirus en 
de gevolgen daarvan voor Goirle en Riel. Alleen samen krijgen we corona 
onder controle. Daarom werkt de gemeente samen met o.a. het onderwijs, 
de zorg, burgerinitiatieven en ondernemers. Deze week vertelt centrumma-
nager Rob van Amelsfoort over hoe ondernemers in het centrum omgaan 
met de maatregelen en de gevolgen van de crisis.

Koop lokaal, heel normaal. Die oproep lanceerden we in Goirle snel na het 
uitbreken van de coronacrisis in maart. En het bleek voor Goirlenaren en 
Rielenaren inderdaad normaal om lokaal te kopen. Klanten komen bewust 
naar de lokale winkels. Daarmee zeggen zij dat ze de winkelvoorzieningen 
belangrijk vinden en zorgen ze dat het aanbod behouden blijft. Die betrok-
kenheid kenmerkt onze dorpen. 

Dit doet mij als centrummanager goed. Ik vreesde bij aanvang van de crisis 
dat veel zaken dit niet zouden overleven. Nog steeds hebben bepaalde 
ondernemers het moeilijk en er zijn grote verschillen per branche. In de 
food-winkels is het druk. In modezaken is het rustiger dan normaal. Maar 
doordat mensen voor de dagelijkse boodschappen naar het centrum komen, 
is er ook aanloop in andere winkels. De heropening van de horeca zorgt ook 
weer voor levendigheid.

Versoepeling geeft verantwoording. Dat gaat in Goirle prima. Ondernemers 
én klanten nemen hun verantwoordelijkheid. Ondernemers hebben er 
belang bij dat ze hun klanten en gasten goed van dienst kunnen zijn en niet 
als politieagent in hun eigen zaak rondlopen. We zien dat klanten over het 
algemeen begripvol zijn en goed met de maatregelen omgaan. Als iedereen 
zich aan de regels houdt, is het prettig winkelen. Hopelijk voorkomen we zo 
samen een nieuwe grote uitbraak van het virus en een nieuwe lockdown.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de economische situatie 
blijven onzeker. Desondanks verwelkomen we de komende tijd nieuwe 
ondernemers die een zaak openen in het centrum van Goirle. Dat onderne-
merschap én de betrokkenheid van de Goirlese en Rielse klanten geven 
vertrouwen in de toekomst. En motivatie om ons vanuit Centrum Goirle in te 
blijven zetten voor en met alle ondernemers en andere betrokken partijen. 

Rob van Amelsfoort
Centrummanager bij Stichting BIZ Centrum Goirle

CORONA 
INFORMATIE
Voor actuele informatie

en ontwikkelingen
rondom het coronavirus

in Goirle, bezoekt u
www.goirle.nl/coronavirus

DUURZAAMHEID
EEN GROEN SCHOOLPLEIN VOOR  
BASISSCHOOL DE REGENBOOG!

Tegels eruit, verschillende planten en bomen erin, wilgentenenhutten, een 
moestuin, een blote voetenpad en een buitenkeuken met water en zand. 
Wethouder Liselotte Fransen verwonderde zich over de vele elementen van het 
groene schoolplein bij de Regenboog. “Dat er maar veel scholen mogen 
volgen!¨ Het schoolplein is gerealiseerd in samenwerking met de gemeente 
Goirle en met subsidie van de provincie Noord-Brabant. 

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

HENNEPKWEKERIJ ONTMANTELD 
Vorige week donderdag is in een woning aan de Bergstraat in Goirle door de 
politie een hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij was in bedrijf in meerde-
re ruimtes van de woning. De politie heeft de kwekerij laten ontmantelen. 
Burgemeester Mark van Stappershoef laat de woning zo snel mogelijk sluiten.

Burgemeester Van Stappershoef: 
“Goirle moet een prettige en veilige 
gemeente zijn om in te wonen. Ik wil 
dat misdaad in onze gemeente niet 
loont. Hennepkwekerijen zijn ook 
gevaarlijk voor de buurt vanwege 
risico op bijvoorbeeld brand. Ik ben 
zelf ter plaatse geweest en heb gezien 
hoe levensgevaarlijk de elektrische 
installaties waren aangesloten. Het 
betreft een tweekapper, waar de 
aangrenzende buren veel geluk 
hebben gehad. Het had hier echt heel 
anders kunnen aflopen. Daarom 
treden politie en gemeente hard op 
tegen deze praktijken.”

Sluiting
De politie maakt een rapport op over 
de vondst van de hennepkwekerij. 
Op basis daarvan kan de burgemees-
ter besluiten om het pand te sluiten. 
Een sluiting vindt plaats op basis van 
de Opiumwet en het gemeentelijke 
Damoclesbeleid. Het doel van de 
sluiting is om de bekendheid van het 
pand in het criminele circuit te 
doorbreken. De duur van een sluiting 
hangt af van de specifieke omstandig-
heden. 

Aanpak ondermijnende criminaliteit
De aanpak van hennepteelt is één 
van de speerpunten in de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit, naast 
synthetische drugs en wapenbezit. In 
de integrale aanpak worden naast 
strafrecht ook bestuurs- en belasting-
recht ingezet. Dankzij deze integrale 
aanpak is de slagkracht van de 
overheid tegen georganiseerde 
criminaliteit groter.

WEGWERKZAAMHEDEN 

De gemeente Tilburg start in de week 
van 13 juli ter hoogte van Campus 
013 met de aanleg van een rotonde 
op het kruispunt Stappegoorweg / 
Tatraweg / Eifelweg. Deze werkzaam-
heden duren in totaal zes weken, dus 
tot en met 23 augustus. Tijdens deze 
werkzaamheden is de rotonde voor 
alle verkeer afgesloten zodat de 
werkzaamheden zo snel mogelijk 
klaar zijn. 

Omleidingsroutes 
Het afsluiten van de rotonde heeft 
gevolgen voor het fietsverkeer, 
autoverkeer en de busroutes. Het 
fiets- en autoverkeer wordt omgeleid. 
De omleiding wordt ter plekke 
aangegeven. Door de werkzaamhe-
den vervallen een aantal bushaltes:
Lijn 2. Goirle richting ETZ Elisabeth
1. Bacseweg 
2. Eifelweg 
3. Oeralweg 
4. Vogezenlaan 
5. Alpenlaan

Reizigers worden verwezen naar halte 
Abcovenseweg of halte ETZ Elisabeth.
Lijn 2. ETZ Elisabeth richting Goirle
1. Alpenlaan 
2. Vogezenlaan 
3. Oeralweg 
4. Eifelweg 
5. Bacseweg 
6. Abcovenseweg en verder ALLE 

haltes in Goirle tot en met Nieuwe 
Rielseweg. 

 
Reizigers worden verwezen naar halte 
Baronielaan. In verband met de grote 
omleiding en extra rijtijd rijden de 
bussen in Goirle alleen maar de route 
vanaf de Baronielaan.

Meer informatie 
Heeft u vragen over de werkzaamhe-
den? Dan kunt u contact opnemen 
met Coen den Teuling, kwaliteitsme-
dewerker van de gemeente Tilburg. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
06 15 89 72 57  en per e- mail coen.
den.teuling@tilburg.nl.
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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.

Aesvoortsedijk 1, Goirle, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 482:
vervangen van een schuur 
(ingekomen 5-7-2020)

Molenpark en Tilburgseweg, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie E 1829 
en A 2360 kap zes bomen 
(ingekomen 6-7-2020)
Tilburgseweg 195a, Goirle: het kappen 
van een notenboom 
(ingekomen 7-7-2020)
Van Haestrechtstraat 70, Goirle: kap drie 
bomen (ingekomen 6-7-2020)
Van Hogendorpplein 77, Goirle: wijzigen 
van het gebruik van een pand 
(ingekomen 7-7-2020)

Venneweg 51, Goirle: aanleg uitweg 
(ingekomen 8-7-2020)
Vijfhuizenbaan 14, Riel: wijzigen 
ventilatiesysteem bestaande stallen en 
het realiseren van ionisatlielampen t.b.v. 
het verlagen van fijnstofemissie 
(ingekomen 7-7-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Esdoorngaard 4, Goirle: uitbreiden van 
woning (verzonden 6-7-2020)                                                      
Groeneweg 35, Goirle: tijdelijk plaatsen 

woonunit met een instandhoudingster-
mijn van 18 maanden 
(verzonden 6-7-2020)
Hoogstraat 70, Goirle: kap grove den 
(verzonden 2-7-2020)                                                         
Maasbogt 2, Goirle: kap boom 
(verzonden 3-7-2020)                                                             
Struikheide 5, Riel: bouw woning 
(verzonden 6-7-2020)                                                            
Voldijkje 4, Goirle: wijzigen gebruik 
woning t.b.v. starten Airbnb 
(verzonden 7-7-2020)   

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. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voorwaarden meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

3 juli 2020

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.  

Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Wil je in Nederland  
op vakantie?

Wil je naar het  
buitenland op vakantie?

Basisregels voor iedereen:

Voor iedereen geldt:

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's: 

Draag een niet-medisch mondkapje en 

vermijd de spits.

Ga buiten het  
vakantieseizoen  
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen  
bij klachten.

Informeer je goed voor vertrek over het 

land van bestemming en de maatregelen 

die er gelden. Lees het actuele reisadvies 

op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden  

tijdens je vliegreis of in landen waar je 

doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 

die in Nederland gelden. Als lokale regels 

strenger zijn, dan gelden deze.

Krijg je klachten tijdens je vakantie  

in het buitenland? Meld je dan bij de 

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis 

niet als je klachten hebt.

Download de Reisapp van  

Buitenlandse zaken en zet pushberichten 

aan. Houd tijdens je vakantie het 

Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent 

tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 

is inbegrepen. 

Reizen zijn mogelijk naar landen met 

een geel reisadvies, maar let op de 

risico’s: de situatie kan onverwacht 

verslechteren.

Reizen naar landen met een oranje  

of rood reisadvies wordt afgeraden.  

Kom je toch terug uit zo’n land, dan 

moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je in Nederland klachten?  

Blijf thuis en laat je testen. Maak een 

afspraak via 0800-1202.

Inwoner centraal
Bij de nieuwe werkwijze staat de 
inwoner nog meer centraal. Dat bete-
kent dat ’t Loket maatwerk levert. 
Om de beste oplossing te vinden 
werken de professionals van ’t Loket 
samen met andere organisaties.  

Voor wie is ’t Loket?
’t Loket is er voor iedereen in de 
gemeente Goirle met een vraag of 
probleem waar ze zelf niet uitkomen. 
Deze vragen gaan bijvoorbeeld over 
opvoeding, inkomen, schulden, zorg 

of mantelzorg. Wethouder Marijo 
Immink (Zorg & Welzijn): “Soms 
hebben inwoners problemen waar-
door ze niet goed mee kunnen doen 
in de maatschappij. Dan moeten ze 
ondersteuning krijgen om zelf weer 
verder te kunnen.” 

Eigen kracht
De gemeente Goirle staat voor 
inwoners die zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen zijn. Mocht dit 
niet op eigen kracht lukken, dan kijkt 
’t Loket samen met u wat er nodig is. 

Vaak liggen de beste oplossingen 
dichtbij. We kijken daarom dus goed 
naar uw hulpvraag en uw situatie. 
Wat doet u zelf? Wat kunnen mensen 
om u heen of een vrijwilliger of 
hulpverlener doen?We wijzen de 
weg naar hulp die bij u past. Als het 
nodig is, helpen we met de aanvraag. 

Vaste contactpersoon 
De begeleiding van inwoners is meer 
op maat. Als u specialistische hulp 
nodig heeft, zoals huishoudelijke 
hulp, een rolstoel of jeugdhulp dan 
krijgt u een vaste contactpersoon. 
Die regelt samen met u de aanvraag 
en het inzetten van hulp. 

Contact met ‘t Loket
Wethouder Immink: “met de nieuwe 
werkwijze proberen we de drempel 
voor inwoners die hulp zoeken zo 
laag mogelijk te houden.”  U kunt 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur telefonisch contact 
opnemen via (013) 5310 531, per 
e-mail via loket@goirle.nl en online 
op www.goirle.nl/loket. Zodra het 
weer kan, houdt ’t Loket spreekuur 
op maandag en donderdag van 10.00 
– 12.00 uur aan de Thomas van 
Diessenstraat 4 in Goirle.

’T LOKET NIEUWE STIJL ONTLUIKT
SOCIAAL

’t Loket is dé toegang tot hulp en ondersteuning in de gemeente Goirle. 
Sinds begin maart dit jaar werkt ’t Loket op een andere manier. De proef 
duurt een jaar. Het doel is om de dienstverlening voor inwoners op het 
gebied van jeugdhulp, Wmo, Werk en Inkomen te verbeteren. Ondanks de 
uitbraak van het coronavirus heeft de ontwikkeling in deze uitdagende tijd 
niet stilgestaan.

mailto:loket@goirle.nl
http://www.goirle.nl/loket

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

