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Container
laten repareren?

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

Openingstijden 
Milieustraat

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 

STRAND BIJ OOSTPLAS AFGESLOTEN
Op warme dagen wordt intensief gebruik gemaakt van het strand bij de 
Oostplas en wordt er veel gezwommen. Door dit intensieve gebruik ontvin-
gen de gemeente Goirle de laatste tijd ook meer klachten over bijvoorbeeld 
zwerfafval, illegale houtstook, wildkamperen en het gebruik van lachgas. 
Wij hebben toen een aantal maatregelen getroffen. Deze hadden niet 
voldoende effect. Daarom heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders besloten het strand bij de Oostplas af te sluiten. 
Dit gaat in op 1 augustus 2020.

Locoburgemeester Marijo Immink: “Het werd steeds drukker op het strand 
bij de Oostplas. Deze enorme aantrekkingskracht hebben we onderschat. Het 
gebruik loopt uit de hand en past niet meer bij wat wij als college voor ogen 
hebben voor de Oostplas, namelijk kleinschalige recreatie. Daarnaast 
kwamen de laatste tijd steeds meer klachten binnen. Reden voor ons om 
maatregelen te nemen om dit een halt toe te roepen. We begrijpen dat dit 
voor gebruikers een teleurstelling is, zeker met de steeds langere en hetere 
zomers en zeker in deze tijd.”

Maatregelen 
Het college heeft de opmerkingen van inwoners tijdens de inloopavond 
meegenomen in de besluitvorming. Per 1 augustus is het verboden om het 
strand te betreden. Dit wordt duidelijk aangegeven met borden. Daarnaast 
wordt het strand afgesloten door middel van hekken en er worden koeien op 
het strand geplaatst. Ook mag niemand zich meer ophouden in het gebied 
bij het strandje tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Om de leefbaarheid van het 
gebied te vergroten geldt bovendien langs de Hoge Wal, tussen de lage wal 
en de hoek bij de Walhoeve een stopverbod. Ook in de berm. Mensen  die 
zich niet aan deze regels houden riskeren een boete. 

Kleinschalige recreatie
Met name op warme dagen wordt intensief gebruik gemaakt van het strand 
en wordt veel gezwommen. Dit past niet meer binnen het huidige bestem-
mingsplan, namelijk kleinschalige recreatie Daarnaast zijn we als gemeente 
verantwoordelijk voor de hygiëne en veiligheid. Die kunnen we alleen nog 
waarborgen als we investeren in extra maatregelen. Maatregelen die we niet 
gaan nemen omdat het gebruik van de Oostplas een omvang aanneemt die 
niet meer past bij kleinschalige recreatie.

Toekomst 
Het gebied rond de Oostplas wordt de komende jaren ontwikkeld. Recreatie 
bij de Oostplas sluiten we in de toekomst niet uit. Maar daarvoor gaan we op 
zoek naar de (on)mogelijkheden en een juiste invulling. 

CORONA 
INFORMATIE
Voor actuele informatie

en ontwikkelingen
rondom het coronavirus

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

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
WONING AAN DE BERGSTRAAT VANWEGE 
DE VONDST HENNEPKWEKERIJ GESLOTEN 
Dinsdagmiddag heeft de gemeente Goirle een woning aan de Bergstraat 
gesloten voor de duur van drie maanden. In dit pand werd op 9 juli door de 
politie een hennepkwekerij aangetroffen van 700 planten. De hennepkwekerij 
is die dag meteen geruimd.  

Drie maanden
De burgemeester is op grond van de 
Opiumwet en het gemeentelijke 
Damoclesbeleid bevoegd een pand te 
sluiten als er een hennepkwekerij 
wordt aangetroffen. In dit geval was 
sprake van een zeer grote en profes-
sioneel opgezette hennepkwekerij. 
Daarom heeft de burgemeester 
besloten de woning drie maanden te 
sluiten. 

Doel van de sluiting
Door de woning te sluiten, wordt het 
als drugspand uit het criminele circuit 
weggehaald. Hierdoor wordt de 

veiligheid, de rust en de rechtsorde 
rond het pand hersteld.

Aanpak ondermijnende criminaliteit
De aanpak van hennepteelt is één 
van de speerpunten in de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. 
Naast het strafrecht wordt ook het 
bestuurs- en belastingrecht ingezet. 
Door deze aanpak is de slagkracht 
van de overheid tegen georganiseer-
de criminaliteit groter. Als u het 
vermoeden heeft van een hennep-
kwekerij bij u in de buurt, meld dit 
dan bij de politie (0900-8844) of via 
Meld  Misdaad Anoniem (0800-7000)

GEZONDHEIDSZORG
NIEUWE LOCATIE VOOR BEVOLKINGS-
ONDERZOEK 
Bevolkingsonderzoek Zuid start half juli in Goirle met het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 
twee jaar uitgenodigd. Door de coronamaatregelen kunnen er minder perso-
nen per dag onderzocht worden, waardoor de onderzoeksperiode langer is. 
Het onderzoekscentrum staat tot half december 2020 op het Van Hogen-
dorpplein.   

Bereikbaarheid centrum
In het verleden stond het onder-
zoekscentrum op de parkeerplaats 
van het Oranjeplein. In 2018 merkten 
we dat de ondernemers in het 
dorpscentrum minder goed bereik-
baar waren door de aanwezigheid 
van de onderzoekwagen. 

De ondernemers in het centrum zijn 
in het voorjaar al hard getroffen door 
de coronacrisis. We willen daarom 
het centrum zo goed mogelijk 
bereikbaar houden in de periode dat 
de ondernemers normaal gezien 
meer omzet kunnen draaien vanwe-
ge de feestdagen. Daarom hebben 
we samen met Bevolkingsonderzoek 
Zuid gezocht naar een alternatieve 
locatie. 

De voorwaarden
Het onderzoekscentrum kan niet 
zomaar op iedere plaats worden 
geplaatst. Deze locatie moet aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Zo 
moet het onderzoekscentrum 
duidelijk zichtbaar zijn en voor de 
doelgroep goed bereikbaar zijn. 
Daarnaast is er krachtstroom nodig 
en moet er een vlakke, stabiele en 
verharde ondergrond zijn. De locatie 
op het Van Hogendorpplein voldoet 
aan alle eisen.  

KERMIS

KERMIS IN RIEL VAN 19 T/M 22 SEPTEMBER 
Van 19 t/m 22 september is het kermis in Riel. Vanwege de coronamaatregelen 
is de opstelling van de attracties ruimer dan anders en zijn er geen randactivi-
teiten. Op de kermis moet iedereen rekening houden met de richtlijnen van het 
RIVM.    

Wethouder Johan Swaans (evene-
menten): “Ik ben blij dat we een 
kermis kunnen organiseren voor de 

Rielenaren. Samen met de kermisex-
ploitanten bereiden we een veilig 
evenement voor. Natuurlijk vraagt 
dat ook verantwoordelijkheid van de 
bezoekers. Het zal er een beetje 
anders aan toe gaan dan anders. Ook 
omdat er naast de kermisattracties 
geen andere activiteiten kunnen zijn. 
Maar nadat veel evenementen zijn 
afgelast vanwege corona, kijken velen 
uit naar een gezellige dorpskermis.”

De kermis is op het Dorpsplein en in 
de Kerkstraat. Meer informatie over 
omleidingsroutes voor het verkeer 
volgt. Als de coronamaatregelen 
onverhoopt aangescherpt worden, 
kan dit gevolgen hebben voor de 
kermis in Riel.

VERKEER
REIZIGERSONDERZOEK 
RIJKSWATERSTAAT A58 
Als u regelmatig over de A58 rijdt, dan weet u dat dit een drukke snelweg is. 
Ook met een extra rijstrook erbij blijft de weg druk. Daarom bekijkt Rijkswater-
staat of er andere manieren zijn om de filedruk op de A58 tussen Eindhoven en 
Breda te verminderen. U kunt meedoen aan een online onderzoek.     

De A58 staat in de filetop 50. 
Rijkswaterstaat onderzoekt daarom 
op verschillende trajecten wat er 
moet gebeuren om de files op de A58 
te verminderen. Welke automobilis-
ten en vrachtwagens rijden op de 
A58, waarom, en welke alternatieven 
hebben zij? Rijkswaterstaat roept 

mensen uit de regio op om mee te 
doen aan het A58-reizigersonder-
zoek. Want wie kan die vragen beter 
beantwoorden dan de gebruikers van 
de A58 zelf? U kunt online meedoen 
aan het onderzoek, de link naar het 
onderzoek vindt u op www.goirle.nl. 
Meedoen kan tot en met 28 juli 2020. 

Kijk voor meer info op: 
www.goirle.nl
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PUBLICATIES/MEDEDELINGEN 

WERKZAAMHEDEN

GROENEWEG AFGESLOTEN 
Vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus wordt de Groeneweg 
afgesloten voor verkeer. Ter hoogte van de ingang van Plein 1803 werkt 
Hydreco aan het Koude Warmte opslag systeem van winkelcentrum de Hovel 
in Goirle. Door dit systeem kunnen gebouwen energiezuiniger worden 
opgewarmd en gekoeld. Dit is beter voor het milieu. 

Omleidingsroute
Omdat er bij deze werkzaamheden 
groot materieel gebruikt wordt is het 
noodzakelijk de Groeneweg tijdens 
de werkzaamheden af te sluiten. 
U kunt Plein 1803 met de auto of 
bestelbus via omleidingsroutes 
bereiken. 

Vrachtverkeer 
Voor vrachtverkeer wordt de 
rijrichting op de Tilburgseweg tussen 
de Kalverstraat en de Dorpsstraat 
omgedraaid. Vrachtverkeer dient 

vanaf de Bergstraat de Tilburgseweg 
in te rijden en via de Dorpsstraat er 
uit. 

Vragen?
Hydreco probeert de overlast tot 
een minimum te beperken. 
Heeft u vragen over dit project, 
neem dan contact op met Ad 
Kerstens, projectleider Hydreco. 
Hij is telefonisch bereikbaar via 
06 47356036 en (076) 5727 730 of 
per e-mail ad.kerstens@hydreco.nl.

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.

Burgemeester Voskensstraat 11, Goirle: 
aanleg uitweg (ingekomen 14-7-2020)
Edisonstraat 15, Goirle: aanleg uitweg 
(ingekomen 22-6-2020)      
Heisteeg ong. (kavel 12), Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 963: 
het bouwen van een woning 
(ingekomen 10-7-2020)      
Hoogstraat 70, Goirle: uitbreiden van de 
woning (ingekomen 13-7-2020)      
Kwade Hoek ong., Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 62: 
bouw van twee bergingen 
(ingekomen 12-7-2020)
Lindengaard 18, Goirle: uitbreiden 
woning en verplaatsen raam 
(ingekomen 10-7-2020)
Vijfhuizenbaan 31, Riel: veranderen 
bestaande uitweg 
(ingekomen 10-7-2020)      
Vonderstraat 3, Riel: uitbreiden van 
woning (ingekomen 12-7-2020)      

Verleende omgevingsvergunning
Kerkstraat 20, Riel: isoleren en uitbrei-
den dak (verzonden 20-7-2020)                                
Margrietstraat 29, Goirle: verwijderen 
interne draagmuur en het plaatsen van 
draagbalk (verzonden 20-7-2020)
Parallelweg 8-30 en Besterdstraat 11, 
Goirle: bouwen kantoor met bedrijfs-
ruimte (verzonden 17-7-2020)                         
Pastoor van Rielstraat 22, Goirle: 
uitbreiden woning met een opbouw 
(verzonden 13-7-2020)                            
Tilburgseweg 174, Goirle: kappen van 
acht dennen (verzonden 14-7-2020)                                             
Tilburgseweg 209, kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie A 3508: kap van 

15 bomen (verzonden 14-7-2020)                                                
Venneweg 3, te Goirle: plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 13-7-2020)                                          
Wittendijk 56, Goirle: bouw erker en een 
overkapping (verzonden 13-7-2020)     

OMGEVINGSVERGUNNINGEN       

Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Heisteeg  
(van Eekelen)" 
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt op grond van artikel 3.8 en 6.14 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad op 7 juli 2020 het 
bestemmingsplan "Heisteeg (van 
Eekelen)" (NL.IMRO.0785.BP-
2017002Woninghei-vg01) gewijzigd 
heeft vastgesteld. Bij besluit van gelijke 
datum heeft de gemeenteraad voorts 
besloten geen exploitatieplan vast te 
stellen.
 
Doel en ligging van het plan
Het plan voorziet in een wijziging van de 
agrarische bestemming naar een 
woonbestemming ten behoeve van de 
realisatie van één woning. De locatie 
wordt omgeven door de Heisteeg en 
enkele bestaande woonpercelen aan de 
Alphenseweg en Heisteeg. Het perceel is 
kadastraal  bekend als: gemeente Goirle, 
sectie F, nummer 1214. Voor de exacte 
omvang en ligging van het plangebied 
wordt verwezen naar de verbeelding 
(plankaart).

Ter inzage
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan, alsmede het bestem-
mingsplan zelf en het besluit om geen 
exploitatieplan vast te stellen en de 
daarop betrekking hebbende stukken, 
liggen met ingang van 23 juli 2020 
gedurende zes weken (tot en met 2 
september 2020) voor een ieder ter 
inzage op werkdagen van 9.00 tot 12.30 

uur in de hal van het gemeentehuis, 
Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na 
afspraak, worden ingezien. 
Het plan is ook raadpleegbaar via 
https://www.goirle.nl en op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Op grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening kan met ingang van 
24 juli 2020 gedurende zes weken (tot en 
met 3 september 2020) tegen het besluit 
omtrent vaststelling van het bestem-
mingsplan beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag door:
1 belanghebbenden die bezwaar hebben 

tegen de door de gemeenteraad 
aangebrachte wijzigingen in het 
vastgestelde bestemmingsplan in 
vergelijking met het ontwerp-bestem-
mingsplan;

2 belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze naar voren hebben gebracht 
bij de gemeenteraad over het 
ontwerp-bestemmingsplan;

3 belanghebbenden die weliswaar geen 
(ontvankelijke) zienswijze naar voren 
hebben gebracht bij de gemeenteraad 
over het ontwerp-bestemmingsplan, 
maar kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat waren zich 
tijdig met een zienswijze tot de 
gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet voorzien zijn van 
naam en adres van de indiener, datum, 
een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is ingesteld en de 
gronden (motivering) van het beroep. 
Gelijktijdig met het instellen van beroep 
kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Indien gedurende de 
bovenstaande beroepstermijn bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan, wordt de werking 
van het besluit opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist. Het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan, en 
het besluit om geen exploitatieplan vast 
te stellen treden in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Voor de 
behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd.

Een belanghebbende kan met ingang 
van 24 juli 2020 gedurende zes weken, 
beroep instellen tegen het besluit geen 
exploitatieplan vast te stellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State

Inspraak en overleg 
voorontwerpbestemmingsplan 
"Koestraat ongenummerd (Riel)"
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
maakt bekend dat met ingang van 
donderdag 23 juli 2020 gedurende drie 
weken (tot en met woensdag 12 
augustus 2020) het voorontwerpbestem-
mingsplan "Koestraat ongenummerd” 
(NL.IMRO.0785.BP2020001Koes-
traat-vo01) ter inzage ligt. Tegelijkertijd 
met de inspraak wordt overleg gevoerd 
met onder meer de provincie en het 
waterschap, die in de gelegenheid 
worden gesteld een advies uit te brengen 
over het  voorontwerpbestemmingsplan.

Doel, ligging en begrenzing
Het plan voorziet in een wijziging van de 
huidige bestemming ("agrarisch") naar 
een woonbestemming ten behoeve van 
maximaal 1 (Ruimte voor Ruimte) 
woning. Er wordt invulling gegeven aan 
de verdere verdichting/ontwikkeling van 
een bestaande bebouwingsconcentratie, 
passend in het streefbeeld van ‘Looien-
hoek/Koestraat’. Het betreft het 
kadastrale perceel bekend als gemeente 
Goirle, sectie K, nummer 1082. Voor de 

exacte omvang en ligging van het 
plangebied wordt verwezen naar de 
verbeelding (plankaart).

Ter inzage en reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt 
tijdens bovengenoemde termijn ter 
inzage, op werkdagen van 9.00 tot 
12.30 uur in de hal van het gemeente-
huis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, 
of na afspraak, worden ingezien. 
Het plan is tevens raadpleegbaar op 
https://www.goirle.nl. en op 
de landelijke voorziening voor 
bestemmingsplannen 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0785.BP2020001Koestraat-vo01). 
Tijdens de termijn van terinzagelegging 
kunnen ingezetenen van de gemeente 
Goirle en belanghebbenden schriftelijk 
een inspraakreactie over het vooront-
werpbestemmingsplan naar voren 
brengen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Goirle, Postbus 
17, 5050 AA te Goirle. 

In verband met het coronavirus vragen 
wij u om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de mogelijkheid om de 
stukken digitaal te bekijken. Als dat niet 
mogelijk is, of u bent verhinderd om 
tijdens de openingstijden de stukken in 
te zien, of u heeft andere vragen, dan 
kunt u contact opnemen met de 
behandelend ambtenaar Theo Li, 
telefonisch bereikbaar op het nummer: 
(013) 531 06 57.

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.


