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Container
laten repareren?

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

 

Geef uw mening over actuele 
onderwerpen.

Meld u aan voor ons 
inwonerpanel:

www.goirle.nl/inwonerpanel 

Kijk voor 
meer info op: 
www.goirle.nl

CORONA 
INFORMATIE
Voor actuele informatie

en ontwikkelingen
rondom het coronavirus

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

Volg en like ons 
op Facebook

Kijk op www.facebook.com/
gemeentegoirle

STRAND BIJ OOSTPLAS AFGESLOTEN

Sinds 1 augustus is het niet meer toegestaan om te recreëren op het strand 
bij de Oostplas. Om het gebruik van het strand en het achterliggende gras 
tegen te gaan is het gebied afgezet met hekken en wordt het als weiland 
gebruikt. Er zijn borden geplaatst die aangeven dat het verboden is het 
gebied te betreden. Het verbod is ingegaan op 1 augustus 2020. 

Verbodsborden 
Zaterdag 1 augustus zijn borden geplaatst die aangeven dat het verboden is 
om het strand en achterliggende veld te betreden. 

Verblijfsverbod 
Het is te allen tijde verboden het strand en het achterliggende veldje te 
betreden. Langs de Hoge Wal geldt bovendien tussen 22.00 uur en 06.00 uur 
een verblijfsverbod voor onbevoegden. 

Stopverbod 
Langs de Hoge Wal, tussen de Lage Wal en de hoek bij de Walhoeve geldt 
een stopverbod voor voertuigen. Dit stopverbod geldt ook voor de berm. 

Handhaving 
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie houden 
toezicht op het naleven van de maatregelen. Iedereen die de geldende 
verboden overtreedt, riskeert een boete. De Oostplas wordt regelmatig 
bezocht door politie en BOA. Indien mogelijk wordt er direct gereageerd op 
meldingen. Op warme dagen is het toezicht nog intensiever dan normaal. U 
kunt overlast melden bij de politie via 0900-8844.

HERDENKING 15 AUGUSTUS
JAARLIJKSE HERDENKING FUSILLADESLACHT-
OFFERS IN BOSSEN GORP EN ROOVERT
De Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren organiseert op zaterdag 15 augus-
tus, evenals in voorgaande jaren, een herdenking bij de fusilladeplaats in de 
bossen van Gorp en Roovert. Dit jaar verzoeken we inwoners om niet naar de 
herdenking te komen in verband met de maatregelen die gelden rondom 
corona. De herdenking vindt plaats in besloten kring en wordt rechtstreeks op 
televisie (Ziggo: kanaal 44) en via Facebook uitgezonden door de Lokale 
Omroep Goirle.

Op de locatie in de bossen van Gorp 
en Roovert op voormalig Goirles 
grondgebied brachten de bezetters in 
1942 vijf gijzelaars om het leven: 
Robert Baelde, Christoffel Benneker, 
Willem Ruys, Alexander baron 
Schimmelpenninck van de Oye en 
Otto graaf van Limburg Stirum. De 
twee laatstgenoemden liggen nog 
altijd begraven bij de gedenkplaats in 
de bossen. Tevens wordt stil gestaan 
bij de drie gijzelaars die op 16 
oktober 1942 in Woudenberg werden 
gefusilleerd: Jan Haantjes, Jacobus 
van den Kerkhoff en Hein Vrind.

De Stichting heeft de gemeentebestu-
ren van Goirle, Haaren, Hilvarenbeek 

en Sint Michielsgestel uitgenodigd 
om aan deze herdenking deel te 
nemen. Namens het gemeentebe-
stuur van Goirle legt burgemeester 
Mark van Stappershoef een krans op 
de gedenkplaats in de bossen van 
Gorp en Roovert.

ZORG EN WELZIJN
EEN ZORG MINDER DOOR ZORGOPPAS 

Zorgoppas helpt ouders met het 
vinden van een geschikte en betaal-
bare oppas, ook als uw kind iets 
extra’s nodig heeft. Ook ouders in de 
gemeente Goirle kunnen contact 
opnemen met Zorgoppas. Deze 
organisatie gaat samen met u op zoek 
naar een oppas die bij uw kind past. 
Zo bent u voor langere tijd verzekerd 
van kwalitatieve ondersteuning van 
uw gezin. 

Betaalbaar
Sommige gezinnen met een kind dat 
iets extra’s nodig heeft, hebben 
moeite met het vinden van een 
geschikte oppas. De ondersteuning 
die zij nodig hebben is vaak duurder. 
Zorgoppas biedt een oppas met 
kennis en ervaring die snapt hoe er 
met uw kind moet worden omgegaan 
en kan ouders echt ontzorgen. De 

gemeente Goirle werkt daarom 
samen met Zorgoppas om ook voor 
deze ouders oppas betaalbaar te 
maken. 

Stukje vrijheid terug
Voor meer dan de helft van alle 
ouders met een zorgbehoevend kind 
is de zorg zo zwaar dat zij daardoor 
zelf ook klachten krijgen, bijvoorbeeld 
spanningsklachten of somberheid. 
Een moeder in gesprek met Erma van 
Zorgoppas: “Ik kan al zó lang niet 
zomaar even de deur uit. Ik kon nooit 
een geschikte oppas voor mijn zoon 
vinden, omdat hij medische zorg 
nodig heeft. Ik geniet nu zo intens van 
de oppas die komt en ik heerlijk even 
met een boek een uur in de zon kan 
zitten.” Erma: “Wij geven ouders vaak 
na jaren een stukje vrijheid terug. 
Even weer mens zijn en voelen.”

Contact
Benieuwd of Zorgoppas ook wat kan 
doen voor uw gezin? U hoeft hiervoor 
niet in gesprek met de gemeente 
Goirle. U kunt zelf contact opnemen 
met Zorgoppas. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
zorgoppas.nl of bel (085) 2083 450.

DUURZAAMHEID
WÈN WIR WAR!

Wat een weer, hè? Juist in coronatijd 
is de tuin of het balkon een fijne plek 
om van te genieten. Maar hoe houdt 
u de tuin of het balkon groen zonder 
water te verspillen? Tips om slim om 
te gaan met water in de tuin en in 
huis staan op brabantwater.nl. U 
vindt er ook ideeën voor verfrissende 
waterpret zonder verspilling.
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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.

De Reusel 14, Goirle: kap van een berk en 
een beuk (ingekomen 22-7-2020) 
Grobbendonckpark 17 en 18, Goirle: 
uitbreiden woning op eerste etage 
(ingekomen 26-7-2020)      
Heisteeg ong. (kavel 7), Riel: bouw 
woning en aanleg uitweg 
(ingekomen 21-7-2020)      
Heisteeg ong. (kavel 10), Riel: bouw 
woning en aanleg uitweg 
(ingekomen 24-7-2020)      
Hoogstraat 65, Goirle: plaatsen dakop-
bouw (ingekomen 22-7-2020)     
Kloosterstraat 38, Goirle: wijzigen 
gebruik van bijgebouw t.b.v. een Bed & 
Breakfast (ingekomen 19-7-2020)
Nobelstraat 18, Goirle: wijzigen van een 
milieu-inrichting (ingekomen 17-7-2020)
Oranjeplein en Hoogeindseweg ong., 
kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie B 6854 en E 4582:
kap Amberboom en Paardenkastanje 
(ingekomen 6-8-2020)
Oude Kerkstraat 19, Goirle: plaatsen 
dakkapel (ingekomen 16-7-2020)      

Papenlantstraat 11, Goirle: plaatsen 
dakopbouw en kap twee bomen 
(ingekomen 18-7-2020)      
Struikheide 5, Riel: aanleg uitweg 
(ingekomen 24-7-2020)      
Tilburgseweg 174, Goirle: verbouwen 
van woning (ingekomen 23-7-2020)      

Verlengen beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
Plein 1803, Goirle: het college van 
Burgemeester en Wethouders heeft 
besloten de beslistermijn voor de 
vergunningaanvraag voor het plaatsen 
van een winkelwagenoverkapping voor 
JUMBO met zes weken te verlengen. De 
reden voor dit besluit is, dat beoordeling 
van de aanvraag in het kader van 
zorgvuldigheid meer tijd vraagt 
(verzonden 31 juli 2020).
Ronde Akkers 3, Riel: beslistermijn voor 
het tijdelijk wijzigen van het gebruik van 
de garage t.b.v. wonen op het adres is 
met zes weken verlengd 
(verzonden 10 augustus 2020). 
Vijfhuizenbaan 14, Riel: beslistermijn 
aanvraag omgevingsvergunning met 
olo-nummer 5284131 is met maximaal 
zes weken verlengd. Gaat om het wijzigen 
van pluimveehouderij van Rooplu Riel B.V.

Verlengen proceduretermijn
Ronde Akkers 19, Riel: de procedureter-

mijn bij de aanvraag voor een omgevings-
vergunning voor het maken, hebben of 
veranderen van een uitweg is verlengd 
met 6 weken. (Verzonden 31 juli 2020)
Venneweg 51, Goirle: de procedureter-
mijn bij de aanvraag voor een omgevings-
vergunning voor het maken, hebben of 
veranderen van een uitweg is verlengd 
met 4 weken. 
(Verzonden 6 augustus 2020)
Vijfhuizenbaan 31, Riel: de procedureter-
mijn bij de aanvraag voor een omgevings-
vergunning voor het maken, hebben of 
veranderen van een uitweg is verlengd 
met 6 weken. 
(Verzonden 6 augustus 2020)

Verleende omgevingsvergunning
Schoolstraat 5, Goirle: vervangen 
dakramen
Aesvoortsedijk 1, Goirle: vervangen 
schuur (verzonden 3-8-2020)                                        
Burgemeester Voskensstraat 11, Goirle: 
aanleg uitweg (verzonden 21-7-2020)                                      
Dorpsstraat 2, Goirle: kap van drie 
bomen (verzonden 30-7-2020)                                          
Edisonstraat 15, Goirle: aanleg uitweg 
(verzonden 21-7-2020)                                        
Grobbendonckpark 17 en 18, Goirle: 
uitbreiden woning op eerste etage 
(verzonden 3-8-2020)                    
Hoogstraat 36, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56 en 58, 

Thomas van Diessenstraat 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66 en 68, Goirle: vervangen en 
onderhoud dak (verzonden 27-7-2020)                              
Hoogstraat 70, Goirle: uitbreiden van 
woning (verzonden 21-7-2020)                                        
Hoogstraat 75, Goirle: kap twee bomen 
(verzonden 7-7-2020)                                          
Isaäc da Costadreef 14, Goirle: plaatsen 
drie dakkapellen (verzonden 27-7-2020)                                
Kwade Hoek ong. Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 62: 
bouw van twee bergingen 
(verzonden 3-8-2020)                                      
Lindengaard 18, Goirle: uitbreiden 
woning en verplaatsen raam 
(verzonden 27-7-2020)        
Martin Luther Kinglaan 19, Goirle: 
kap vier bomen (verzonden 14-7-2020)                                           
Molendijk ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie B 5259: 
realiseren brug in groenblauwe zone 
Zuidrand Goirle (verzonden 31-7-2020)  
Molenpark en Tilburgseweg, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie E 1829 
en A 2360: kap zes bomen 
(verzonden 3-8-2020)                                            
Nieuwkerksedijk 17-01, Goirle: kap 
vijf populieren (verzonden 28-7-2020)                                     
Oude Kerkstraat 19, Goirle: plaatsen 
dakkapel (verzonden 27-7-2020)                                       
Ronde Akkers 19, Riel: kap notenboom 
(verzonden 21-7-2020)                                       
Struikheide 5, Riel: aanleg uitweg 

(verzonden 30-7-2020)                                       
Tilburgseweg 172a, Goirle: kap van 
72 bomen (verzonden 23-7-2020)                                            
Tilburgseweg 195a, Goirle: 
kap notenboom (verzonden 30-7-2020)                                        
Van Haestrechtstraat 14c, Goirle: 
kap populier (verzonden 30-7-2020)                                         
Vonderstraat 3, Riel: tijdelijk plaatsen 
woonunit en kap twee bomen 
(verzonden 3-8-2020)
Vonderstraat 3, Riel: uitbreiden woning 
(verzonden 3-8-2020)                                        

VERGUNNINGEN / 
ONTHEFFINGEN
Ontheffing art. 87 RVV 1990
Voor het inwinnen van de jaarlijkse 
360 graden panoramabeelden van 
openbare wegen, fiets- en voetpaden 
en voetgangerszones is voor het jaar 
2020 en 2021 een ontheffing verleend 
op basis van artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens. 
(verzonden 28 juli 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 informa-
tie via T (013) 5310 610.


