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VACATURES
Adviseur 

Communicatie 
28 uur per week

Op www.goirle.nl staat de 
volledige vacaturetekst. 

Als je meer wilt weten over de 
inhoud van de functie kun je 

contact opnemen met 
Marielle van Poppel, 

Adviseur Communicatie, via het 
telefoonnummer 013 5310 613.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
SCHERMTRAINER EN -COACH ROEL VERWIJLEN

Op vrijdag 4 september reikte burgemeester Mark van Stappershoef een 
Koninklijke onderscheiding uit aan Roel Verwijlen. Hij is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

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 

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

Roel Verwijlen (63) betekende in de 
afgelopen 40 jaar zeer veel als trainer 
en coach voor de Nederlandse 
schermsport. Hij leidde schermers op 
tot Olympisch niveau en was van 2002 
tot 2014 Bondscoach Degen bij 
NOC*NSF. Hij was coach en trainer 
van de Nederlandse Olympische 
schermers van 2004 in Athene, 2008 
in Beijing, 2012 in Londen en bege-
leidde in 2016 geheel belangeloos 
sporters naar de Olympische Spelen in 
Rio de Janeiro.

Ruim 25 jaar heeft de heer Verwijlen 
zijn eigen ‘Schermvereniging Zaal 
Verwijlen’ gehad in Oss en later nog 
een vestiging in Heesch. Hieruit zijn 
veel Nederlands kampioenen voortge-
komen en werden nationale en 
internationale successen behaald. De 
heer Verwijlen heeft ook zijn zoon Bas 
Verwijlen tijdens zijn schermcarrière 

getraind en gecoacht. Bas Verwijlen 
won twee keer het Wereldbeker-
klassement bij de junioren en stond 
in 2012 op nummer 1 op de wereld-
ranglijst. Dit jaar zou hij naar Tokio 
afreizen om daar uit te komen voor 
Nederland tijdens de Olympische 
Spelen. Dit ging niet door vanwege 
Corona.

In 2011 richtte de heer Verwijlen 
Schermclub Den Bosch op, waar hij 
hoofdtrainer is en verantwoordelijk 
voor alle technische zaken bij de 
club. Daarnaast houdt hij zich bezig 
met talent coaching van jeugdige 
talenten bij de Koninklijke Neder-
landse Algemene Schermbond 
(K.N.A.S.), training van gehandicap-
te jeugd degen schermers, lezingen, 
clinics en is hij co-commentator bij 
Eurosport.

SMART START

SAMEN WERKEN AAN EEN GOEDE START
Alle gezinnen met jonge kinderen (0 tot 7 jaar) krijgen deze week een 
uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Het doel van het onder-
zoek is dat álle kinderen zonder achterstanden aan de basisschool beginnen. 
Heeft u de brief al gekregen? Doe ook mee! En draag zo bij aan een goede 
toekomst voor de kinderen binnen onze gemeente. 

Wethouder Piet Poos (Jeugd): “We 
willen dat kinderen gezond en veilig 
kunnen opgroeien in een prettige 
thuissituatie, en dat ze zich goed 
kunnen ontwikkelen op school. Maar 
we weten ook, dat sommige kinderen 
al een achterstand hebben nog 
voordat ze een voet over de drempel 
van de basisschool gezet hebben. Om 
deze kinderen tóch de kans te bieden 
op de best mogelijke ontwikkeling, is 
het belangrijk dat ze op tijd de juiste 
ondersteuning krijgen. Dat lukt nu 
nog niet altijd. Daarom starten we dit 
najaar met de pilot Smart Start. 
Hiermee willen we onderzoeken hoe 
we de ontwikkelkansen van kinderen 
kunnen vergroten.” 

Digitale vragenlijst
We nodigen álle gezinnen met jonge 
kinderen uit om mee te doen aan dit 
belangrijke onderzoek. Via de 
QR-code of de link in de brief kunt u 
een digitale vragenlijst invullen. De 
vragen gaan onder meer over hoe u 
aankijkt tegen verschillende vormen 
van kinderopvang, en over de 
ontwikkeling van uw kind.  

Goed om te weten: de vragenlijst 

wordt volledig anoniem verwerkt 
door een onderzoeksbureau. De 
onderzoekers delen alleen de 
resultaten met de gemeente; de 
gemeente krijgt uw antwoorden niet 
te zien. Uw privacy is dus altijd 
gewaarborgd.

Goede start 
Met de uitkomsten van deze vragen-
lijsten gaat de gemeente vervolgens 
aan de slag. Samen met ouders/
verzorgers en mensen uit de opvang 
en het onderwijs. Hoe kunnen we de 
ontwikkelkansen van jonge kinderen 
verder verbeteren? En hoe kunnen 
we extra ondersteuning voor die 
kinderen die het nodig hebben 
aantrekkelijker maken voor ouders? 
Zo zorgen we er samen voor dat 
straks élk kind in Goirle een goede 
start kan maken op de basisschool. 

Doe mee! 
Om een goed beeld te krijgen van de 
situatie in Goirle, is het belangrijk dat 
zoveel mogelijk ouders en verzorgers 
meedoen aan dit onderzoek. Dus óók 
als uw kind het goed doet en al 
gebruikmaakt van een vorm van 
kinderopvang. Doe daarom mee!

VERWIJDEREN BANKEN ACHTERSTE VEN  
NA KLACHTEN 
Aanstaande vrijdag halen we twee banken weg in het park tegenover de 
Achterste Ven. Dit doen we omdat de gemeente regelmatig klachten ont-
vangt over jongeren die ’s avonds rondom de bankjes in het park hangen. 
Met het weghalen van de banken hopen we overlast op het terrein tegen te 
gaan. 

Appelbomen 
De gemeente ontvangt ook melding-
en over jongeren die met appels 
gooien uit de beschermde appelbo-
men die in het park staan. 
Om deze overlast tegen te gaan, gaat  

Diamant-groep meerdere keren per 
jaar de appels oprapen en plukken. 
We bekijken of twee zieke appelbo-
men vervangen kunnen worden door 
bomen die geen overlast veroorza-
ken. 

GROEN

GROENER GOIRLE 
De werkgroep Groener Goirle van het 
Bteam heeft subsidie aangevraagd 
voor hun duurzame initiatief om 
tuinen in Goirle te vergroenen. Op 12 
september is er een najaarsmarkt van 
11:00 tot 14:30 uur in de Tuin (op de 
hoek Kalverstraat/Tilburgseweg). Er 
worden gratis plantjes uitgedeeld, er 
zijn regentonnen met korting te 
bestellen en er is informatie te 
verkrijgen over hoe tuinen aangepast  

kunnen worden aan de klimaatveran-
dering. Het vergroenen van tuinen en 
het opvangen en gebruiken van 
regenwater vinden we belangrijk 
omdat dit zorgt voor verkoeling op 
hete dagen en omdat hier heftige 
regenbuien beter mee kunnen 
worden opgevangen. Dit initiatief 
past binnen ons milieubeleidsplan 
“duurzaam Goirle”. 

DIGITALE DINSDAGEN

HULP BIJ ONLINE VRAGEN
Heel veel dingen regel je tegenwoor-
dig online. Bijna een kwart van de 
Nederlanders heeft grote moeite om 
dingen online te regelen. Dat is soms 
lastig, want die digitale vaardigheden 
heb je toch nodig om goed mee te 
kunnen doen in de maatschappij.  

Heb je moeite met de computer? Ben 
je bang om fouten te maken? Tijdens 
de Digitale Dinsdag zitten er in de  

Bibliotheek deskundige begeleiders 
klaar om je te helpen in de online 
wereld. Aanmelden kan op verschil-
lende manieren: mail naar goirle@
bibliotheekmb.nl, bel naar 013 534 
2068 of meld je aan bij de balie in de 
Bibliotheek.

Dinsdag 15 september: 13:00 – 15:00 
uur bij de Bibliotheek Goirle (Kloos-
terstraat 22)
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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.

Kennedylaan 74, Goirle: kappen zes 
coniferen en berk (ingekomen 27-8-2020)      
Struikheide 9, Riel: aanleggen van een 
uitweg (ingekomen 31-8-2020)      
Willem Ruysstraat 1, Goirle: kappen twee 
dennen (ingekomen 1-9-2020) 

Verleende omgevingsvergunning
Groeneweg 35, Goirle: verbouwen en 
uitbreiden van woning (verzonden 
31-8-2020)                            
Kloosterplein 1, Goirle: het vervangen van 
een handelsreclame (verzonden 31-8-
2020)                                 
Tilburgseweg 174, Goirle: het verbouwen 
van de woning (verzonden 31-8-2020)                                          
Van Hogendorpplein 77 te Goirle: wijzigen 

van gebruik van een pand t.b.v. een 
schoonheidssalon (verzonden 17-8-2020)
Zandeind 11, Riel: uitbreiden van woning 
(verzonden 31-8-2020)                                         

Verleende vergunning
Voor het houden van het sportevenement 
Smokkelaarstrail 2020 op 19 en 20 
september 2020 zijn de benodigde 
vergunning, ontheffingen, verklaring van 
een bezwaar en toestemmingen verleend 
(verzonden 31 augustus 2020).

VERKEERSBESLUITEN 
• Aanwijzen van twee parkeer-
plaatsen tegenover Zandschelstraat 30, als 
standplaats voor het opladen van 
elektrische auto’s. Hiervoor zullen 
verkeersborden E04 met onderbord 
‘opladen elektrische voertuigen’ en 
OB504, van bijlage 1 van het RVV 1990, 
geplaatst worden.

BESTEMMINGSPLAN
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle geeft 

kennis van het voornemen dat zij een 
bestemmingplan hebben voorbereidt voor 
de locatie Turnhoutsebaan 8 te Goirle. Het 
betreft de omzetting van een agrarische 
bestemming in een bedrijvenbestemming 
ten behoeve van de opslag van een 
klusbedrijf gericht op grondwerk, weg- en 
waterbouwgrondverzet. 

Gelijktijdig met de vooraankondiging 
maakt het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Goirle 
bekend dat met ingang van donderdag 10 
september 2020 gedurende drie weken 
(tot en met woensdag 30 september 2020) 
het voorontwerpbestemmingsplan 
“Turnhoutsebaan 8” (NL.IMRO.0785.
BP2020003Turnhouts-vo01) ter inzage ligt. 
Naast de inspraak wordt er ook 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 
bedrijvenbestemming ten behoeve van de 
opslag van een klusbedrijf gericht op 
grondwerk, weg- en waterbouwgrondver-
zet. Het betreft de kadastrale percelen 
bekend als gemeente Goirle, sectie C, 
nummers 724, 726 en 746. 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 gemeentehuis, 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 bestemmings-
plannen www.ruimtelijkeplannen.nl  
Tijdens de termijn van terinzagelegging 
kunnen ingezetenen van de gemeente 
Goirle en belanghebbenden schriftelijk een 
inspraakreactie over het voorontwerpbe-
stemmingsplan naar voren brengen bij het 

college van burgemeester 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 verzend-
datum. Meer informatie via T (013) 5310 
610.


