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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

HERDENKING FUSILLADESLACHTOFFERS

De Stichting Gijzelaars Beekvliet en Haaren organiseerde op zaterdag 15 
augustus, evenals in voorgaande jaren, een herdenking bij de fusilladeplaats 
in de bossen van Gorp en Roovert. Dit jaar werden inwoners verzocht om 
niet naar de herdenking te komen in verband met de coronamaatregelen.

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 Schim-
melpenninck van de Oye en Otto graaf van Limburg Stirum. De twee laatstge-
noemden liggen nog altijd begraven bij de gedenkplaats in de bossen. Tevens 
wordt stil gestaan bij de drie gijzelaars die op 16 oktober 1942 in Wouden-
berg werden gefusilleerd: Jan Haantjes, Jacobus van den Kerkhoff en Hein 
Vrind.

De Stichting nodigde de gemeentebesturen van Goirle, Haaren, Hilvarenbeek 
en Sint Michielsgestel uit om aan deze herdenking deel te nemen. Namens 
het gemeentebestuur van Goirle legde burgemeester Mark van Stappershoef 
een krans op de gedenkplaats in de bossen van Gorp en Roovert.

ONDERWIJS

DE SCHOLEN BEGINNEN WEER
Maandag 24 augustus begin-
nen ook in Goirle de scholen 
weer. Rijd rustig en wees extra 
alert op scholieren in het 
verkeer. Wist je dat direct na 
de zomervakantie het risico  
op een ernstig ongeluk bij 
fietsende scholieren van  
12 jaar twee keer zo groot is 
als in de rest van het jaar?  
Let daarom extra op.

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.

Kloosterplein 1, Goirle: handelsreclame 
vervangen (ingekomen 6-8-2020)       
Roerdomp 8, Goirle: raamkozijn vervan-
gen (ingekomen 7-8-2020)       
Boschring 27, Goirle: plaatsen van 
erfscheiding met drie poorten (ingekomen 
11-8-2020)

Verlengen beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
Zandeind 11, Riel: beslistermijn voor de 
vergunningaanvraag voor het uitbreiden 
van de woning is met zes weken verlengd. 
De beoordeling van de aanvraag vraagt in 
het kader van zorgvuldigheid meer tijd 
(verzonden 17 augustus 2020).

Verleende omgevingsvergunning
Ganzeven 10, Goirle: kappen van twee 
bomen (verzonden 6-8-2020)                              
Kadastraal bekend gemeente Goirle, 
sectie B 2620, B 4265, B 4738, B 5106, B 
5108, B 5258, B 5259, B 6125, B 6126, B 
6128, B 6204, B 6205, B 6384, B 6433, B 
6544, B 6603, B 6996, I 67, I 69, I 88, I 90, 
I 205, I 226, I 227, I 228, I 229: herinrich-
ten van de groenblauwe zone Zuidrand 
Goirle (verzonden 31-7-2020)

Verleende omgevingsvergunning 
reguliere procedure 
Het college van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Goirle heeft 
in heroverweging besloten, de in eerste 
instantie geweigerde omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de navolgende 
locatie en project: 

Dorpstraat 1 te Riel, het bouwen van een 
appartement aan de achterzijde van het 
pand

Het voornoemde besluit is op 28 juli 2020 
verzonden aan de aanvrager
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
(vanaf de dag volgend op de verzendda-
tum en op grond van artikel 8:1 eerste lid 
Algemene wet bestuursrecht) beroep 
instellen bij de rechtbank. Een beroep-
schrift moet in tweevoud worden 
gezonden aan de rechtbank Zeel-
and-West-Brabant te Breda, Postbus 
90006, 4800 PA Breda.

BESTEMMINGSPLANNEN
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Landgoed Leijvennen”
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 “Landgoed Leijvennen” 
(NL.IMRO.0785.BP2017003Land-
goed-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. Bij 
besluit van gelijke datum heeft de 
gemeenteraad voorts besloten geen 
exploitatieplan vast te stellen.

Doel, ligging en begrenzing 
Het plan voorziet in de ontwikkeling van 

een landgoed aan de rand van Goirle/Riel 
ten noorden van de Rielsedijk. Het 
landgoed omvat de volgende percelen, 
kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie 
K, nummers 883, 884 (deels), 214, 215, 
217, 234, 240, 249 en 1037. Voor de 
exacte omvang en ligging van het 
plangebied wordt verwezen naar de 
verbeelding (plankaart). 

Ter inzage 
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan, alsmede het bestemmingsplan 
zelf en het besluit om geen exploitatieplan 
vast te stellen en de daarop betrekking 
hebbende stukken, liggen met ingang van 
20 augustus 2020 gedurende zes weken 
(tot en met 30 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 www.ruimtelijkeplannen.nlhttp://
www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
 
Beroep 
Op grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening kan met ingang van 
21 augustus 2020  gedurende zes weken 
(tot en met 1 oktober 2020) tegen het 
besluit omtrent vaststelling van het 
bestemmingsplan beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak 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 ont-
werp-bestemmingsplan;

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

Het beroepschrift moet voorzien zijn van 
naam en adres van de indiener, datum, 
een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden 
(motivering) van het beroep. Gelijktijdig 
met het instellen van beroep kan een 
verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Indien gedurende de boven-
staande beroepstermijn bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 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 verschul-
digd.

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

MELDING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Goirle; gelet op artikel 4 lid 3 
van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval; maken bekend, dat bij hen op 
16-07-2020 de volgende melding in het 
kader van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval is ingekomen:

Kerkstraat 49-51, Goirle; door Boverhoff 
Sloopwerken B.V. in de periode van 17 
augustus tot en met 18 september van 
2020, voor naar verwachting hoogstens 20 
dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval bevat onder meer voorschriften 
ter beperking van geluids- en stofhinder. 
Het is niet mogelijk tegen deze kennisge-
ving bezwaar te maken. Deze dient slechts 
ter informatie.

VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN

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.

RAAD

RAADSVERGADERING OP 1,5 METER
De raad gaat vanaf 25 augustus weer bijeenkomsten houden in het gemeente-
huis. De raadzaal wordt geschikt gemaakt voor vergaderen op anderhalve 
meter afstand. Daardoor is er in de raadzaal straks alleen ruimte voor de 
deelnemers aan de vergadering. In verband met de maatregelen rondom 
corona is de vergadering helaas niet voor publiek toegankelijk. De vergadering 
is live via de website https://raad.goirle.nl te volgen. 

 

Geef uw mening over actuele 
onderwerpen.

Meld u aan voor ons 
inwonerpanel:

www.goirle.nl/inwonerpanel 


