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OPENBAAR VERVOER

VIER NIEUWE BUSHALTES VOOR 
BOSCHKENS, ’T VEN EN KATSBOGTEN

Wist u dat u 
veel online 

kunt regelen 
via onze website?

Zo meldt u gevonden 
en 

verloren voorwerpen 
via www.goirle.nl/ 

gevondenenverloren

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

Er komen 4 nieuwe bushaltes aan de 
Rillaersebaan. Dat besloot het college 
van burgemeester en wethouders. 
Het gaat om 2 haltes bij de rotonde 
met de Kempenlaan en 2 haltes bij de 
Haya van Somerenstraat (aan de kant 
van Riel). De wijken Boschkens en ’t 
Ven en bedrijventerrein Katsbogten 
zijn daardoor straks beter bereikbaar 
met de bus. 

Voetpad en oversteekplaats
Tussen de toekomstige bushalte bij 
de rotonde Kempenlaan en de 
Wermbossestraat in ’t Ven komt een 
nieuw voetpad. Dat is ook veiliger en 
comfortabeler voor voetgangers 
vanuit de Boschkens richting de 
Frankische Driehoek. Zij hoeven dan  

niet meer over het drukke fietspad 
langs de Kempenlaan. De gemeente 
start nu met de voorbereiding en het 
maken van een planning. Wanneer de 
bushaltes precies klaar zijn, is dus nog 
niet bekend. De inschatting is rond de 
zomer van 2021.

INWONERPANEL

RESULTATEN INWONERPANEL BEZUINIGINGEN
512 inwoners gaven hun mening over bezuinigingen. Zij vulden de vragenlijst 
in. Zij zijn lid van het inwonerpanel of klikten op de link via sociale media of 
onze website. We gebruiken de uitkomsten bij het maken van de financiële 
plannen voor 2021. Benieuwd naar de onderzoeksresultaten? Lees dan de 
nieuwsbrief op www.goirle.nl/inwonerpanel. 

Mening over bezuinigingen
De gemeente moest de laatste jaren 
meer geld uitgeven aan jeugdhulp en 
maatschappelijke ondersteuning dan 
er was. Daardoor staat de gemeente 
er nu financieel slecht voor en 
moeten we in 2021 en de jaren 
daarna bezuinigen. 

Dat betekent dat de gemeenteraad 
keuzes moet maken. De deelnemers 
aan het onderzoek gaven hun mening 
over wat ze belangrijk vinden en hun 
ideeën voor bezuinigingen. 

Vervolgstappen
De uitkomsten van dit onderzoek 
neemt de gemeenteraad mee als ze in 
het najaar besluiten neemt over de 
plannen en uitgaven voor volgend jaar. 
De begroting en bijlagen vindt u vanaf 
25 september 2020 op www.goirle.nl. 

Ook uw mening geven?
Inwoner van Goirle of Riel en nog 
geen lid van het inwonerpanel? Laat 
uw mening horen en denk met ons 
mee! Aanmelden kan via www.goirle.
nl/inwonerpanel. 

VIJFHONDERDSTE DEELNEMER  
INWONERPANEL
De gemeente Goirle heeft afgelopen 
week de 500ste deelnemer van het 
inwonerpanel verwelkomd. Via het 
inwonerpanel vragen we inwoners 
van Goirle en Riel om hun mening 
over allerlei onderwerpen binnen de 
gemeente. Door het groeiende 
aantal inwoners die hun mening 
delen, kunnen wij onze dienstverle-
ning blijven verbeteren. Geeft u ook 
graag uw mening? Meld u dan aan 
voor het inwonerpanel.

Wat houdt de deelname in? 
Na aanmelding ontvangt u maximaal 
zes keer per jaar via e-mail een 
uitnodiging om mee te doen aan een 
online onderzoek. Per onderzoek kost 
dit meestal niet meer dan tien 
minuten. De vragenlijsten zijn in te 
vullen op een mobiele telefoon, 
tablet, laptop of computer. 

Aanmelden
Woont u in de gemeente Goirle en 
bent u 16 jaar of ouder, dan kunt u 
zich aanmelden voor deelname aan 
het panel. Het enige dat u nodig  

heeft, zijn een e-mailadres en 
toegang tot internet. Aanmelden kan 
via: www.goirle.nl/inwonerpanel 

Wat doet de gemeente met de 
uitkomsten? 
De resultaten van de onderzoeken 
gebruiken we voor de verbetering van 
beleid en dienstverlening. Deelne-
mers van het panel ontvangen na 
afloop van een onderzoek altijd een 
nieuwsbrief met de belangrijkste 
onderzoeksresultaten en wat er met 
de uitkomsten gebeurt. 

DUURZAAM

HEEFT U OOK EEN DUURZAAM IDEE?
Afgelopen zaterdag vond de na-
jaarsmarkt van Groener Goirle plaats. 
Er zijn veel plantjes, zaadjes en 
vlinderkastjes uitgedeeld en duur-
zaamheidstips gegeven. Voor het 
organiseren van de najaarsmarkt 
heeft Groener Goirle gebruik gemaakt 
van de ‘subsidieregeling duurzame 
initiatieven’ van de Gemeente Goirle. 

Duurzaam idee? 
Heeft u ook een idee om de duur-
zaamheid in uw straat, wijk of in heel 
Goirle te verbeteren? Kijk dan op 
www.goirle.nl/in-de-gemeente-goir-
le/duurzaamheid voor de voorwaar-
den, vraag een subsidie aan om uw 
idee uit te kunnen voeren en Goirle 
verder te verduurzamen!

SCHEIDEN

START OP ALSJEUITELKAARGAAT.NL

AGENDA
Raadsvergadering 
dinsdag 22 september 19.30 uur 
raadzaal gemeentehuis. 
De vergadering te volgen is via 
raad.goirle.nl. 
Publiek in de zaal is niet toegestaan 
vanwege coronamaatregelen.

Besluitvormend
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst 

raadsvergadering 7 juli 2020
4. Raadsvoorstel gewijzigd 

vaststellen bestemmingsplan 
Zuidrand Goirle locatie Van 
Besouw

5. Raadsvoorstel gewijzigd 
vaststellen bestemmingsplan 
Boschkens fase 4C 

6. Raadsvoorstel aanvullend 
budget invoering omgevingswet 

7. Raadsvoorstel zonnepanelen op 
CC Jan van Besouw 

8. Raadsvoorstel zonnepanelen op 
de Leybron 

9. Raadsvoorstel Instellen Werk-
groep Zicht en Grip Sociaal 
Domein 

10. Raadsvoorstel invullen vacatu-
res in de gemeenteraad 

11. Afsluiting 
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Als je uit elkaar gaat komt er veel op u 
af. Waar moet u beginnen? U wilt het 
goed regelen. Voor uzelf, voor elkaar 
en voor de kinderen. 
Op www.alsjeuitelkaargaat.nl krijgt u 
tips van ouders die hetzelfde hebben 
meegemaakt. U leest over alles wat u 
moet regelen bij een scheiding. En er 
is een handige checklist waarin alle 
informatie bij elkaar staat. Zodat u 
het goed kunt regelen en er in alle 

rust samen uit kunt komen.
Het doel van de website is: ouders die 
scheiden helpen om negatieve 
gevolgen voor hun kinderen te 
voorkomen. In ongeveer 20% van de 
gevallen ontstaan hevige conflicten 
tussen de ouders. De impact daarvan 
op kinderen is enorm. Daarom 
werken in de regio Hart van Brabant 
samen om complexe scheidingen te 
voorkomen.

GEMEENTERAAD

VERNIEUWDE WEBSITE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad van Goirle heeft een 
vernieuwde website. De site met het raads-
informatiesysteem is woensdag 9 september 
live gegaan. De website maakt het makkelijker 
voor inwoners om informatie te vinden over 
het raadswerk en de actuele onderwerpen. De 
gemeenteraad heeft nu ook een eigen logo. 

Het adres van de website is niet 
veranderd: https://raad.goirle.nl. Hier 
zijn alle documenten voor de ge-
meenteraad te vinden. Ook zijn hier 
de raadsvergaderingen rechtstreeks te 
volgen. De website geeft een goed 
overzicht van het werk van de raad. 
Burgemeester Mark van Stappershoef, 
voorzitter van de gemeenteraad: 
“Met deze vernieuwing is de website 
weer fris en eigentijds. Met de site 
wordt ook gewerkt aan de richtlijnen 
voor toegankelijk gebruik. Hiermee 
zet ook de raad weer een stap in de 
verbetering van onze dienstverlening 
richting onze inwoners.“

Nieuw logo gemeenteraad  
Nieuw op de website is ook het eigen 
logo van de gemeenteraad. Hiermee 
onderscheidt de raad zich van de 
gemeentelijke organisatie. Maar 
samen vormen zij wel een eenheid: 
de gemeente. Dat is zichtbaar door 
het gebruik van dezelfde kleuren en 
hetzelfde lettertype als in het gemeen- 

telijke logo. Het beeldmerk is in de 
vorm van een bloem, wat weer past 
bij het beeldmerk van de gemeente: 
een vlinder. De verschillende vormen 
en kleuren geven aan dat de raad is 
opgebouwd uit verschillende partijen 
en mensen. De kring staat symbool 
voor de eenheid die de raad vormt in 
al haar verscheidenheid: zij doen het 
samen. Het logo wordt geplaatst bij 
alle uitingen die van de raad komen.

Alle informatie bij elkaar  
Op de site https://raad.goirle.nl staat 
verder alle informatie over de 
gemeenteraad. Welke politieke 
partijen zitten er in de raad? Hoe kom 
je als inwoner in contact met de 
raad? Wat zijn eigenlijk de taken van 
de gemeenteraad? En hoe kunnen 
inwoners invloed uitoefenen op de 
besluitvorming? Daarnaast is in één 
oogopslag in de kalender te zien 
welke vergaderingen er plaatsvinden 
en wat er tijdens zo’n vergadering 
wordt besproken.



 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.

Bergstraat 125, Goirle; kappen van twee 
bomen (ingekomen 3-9-2020)
Gilzerbaan 4, Riel; realisatie zonnepark op 
agrarische gronden met erfafscheiding, 
vleermuizenkelder, uitkijkpunt en 
picknickplaats met informatiebord 
(ingekomen 4-9-2020)       
Kruisbaan 5, Goirle; plaatsen van een 
erfafscheiding (ingekomen 9-9-2020)
Rillaersebaan 75, Goirle; kappen van 24 
bomen en kandelaberen van 5 bomen 
(ingekomen 7-9-2020)
Spaansehoek ong., Riel, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie K 135; 
realiseren van een mantelzorgwoning met 
berging en overkapping 
(ingekomen 9-9-2020)

Verleende 
omgevingsvergunningen
Kerkstraat 49-51-53 te Goirle, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie B 6455, B 
6087, B 6196; het kappen van 10 Canadese 
populieren (verzonden 2-9-2020)                                  

Kloosterstraat 38 te Goirle; het wijzigen 
van het gebruik van een bijgebouw t.b.v. 
een Bed & Breakfast (verzonden 1-9-2020)
Ronde Akkers 3 te Riel; het tijdelijk wijzigen 
van het gebruik van de garage t.b.v. wonen 
met een instandhoudingstermijn van een 
jaar (verzonden 1-9-2020)        
Van Haestrechtstraat 70 te Goirle; het kap-
pen van drie bomen (verzonden 8-9-2020)
Zandeind 38 te Riel; het verbouwen van de 
woning (verzonden 8-9-2020)             
                                 
Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning ter inzage
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Goirle maakt 
bekend, dat naar aanleiding van onder-
staande aanvraag om omgevingsvergun-
ning een ontwerp-besluit is genomen voor 
de navolgende locatie en project: 

Beeksedijk ong. te Goirle, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie I 137, I 
141, I 214, I 215, I 255 en I 257, het tijdelijk 
realiseren van een zonnepark op agrari-
sche gronden.

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 17 
september 2020 gedurende zes weken 
voor iedereen ter inzage in het gemeente-
huis, Oranjeplein 1 te Goirle. 
De ontwerp-vergunning is ook digitaal te 
raadplegen op de landelijke voorziening 

www.ruimtelijkeplannen.nl  (http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/
bestemmingsplannen?planidn=NL.
IMRO.0785.OV202003Beeksedijk-ow01

Binnen genoemde termijn kan hierover 
schriftelijk of mondeling een zienswijze 
naar voren worden gebracht. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt 
worden bij het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Goirle, 
Postbus 17, 5050 AA Goirle. 
Van uw mondelinge reactie wordt een 
verslag gemaakt. De aanvrager wordt zo 
nodig in de gelegenheid gesteld te 
reageren op de ingebrachte zienswijzen. 

Voor meer informatie en het maken van 
een afspraak voor het inzien van de 
ontwerpbeschikking kunt u terecht bij de 
afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en 
Handhaving, tel. 013-5310 610.

VERGUNNINGEN / ONTHEFFINGEN
Ontheffing vaartuigen op waterplas; Voor 
het varen met SUP-planken op de Oostplas 
is een ontheffing op basis van artikel 5.31a 
van de APV verleend 
(verzonden 31 augustus 2020)

VERKEERSBESLUIT
- Een parkeervak nabij de woning aan de 

Peelland 1-04 aanwijzen als gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken. 

- Een parkeervak nabij de woning aan de 
Pastoor Petershofje 4 aanwijzen als 
gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken. 

- Aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
Torenvalk, tegen zijgevel Boomleeuwerik 
24, als standplaats voor opladen van 
elektrische auto’s. 

ANTERIEURE OVEREENKOMST 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Goirle maakt bekend dat zij op 20 
mei 2020 een anterieure overeenkomst ex 
artikel 6.4a Wro heeft gesloten in het kader 
van het ontwikkelen van maximaal 19 
wooneenheden in de huidige kerk (Maria 
Boodschapkerk) en sacristie op het perceel 
Van Malsenstraat 1 te Goirle, kadastraal 
bekend als gemeente Goirle, sectie E, 
nummers 5707 en 5709.

Anterieure overeenkomst
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt ter voldoening aan het 
bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat 
zij voor het genoemde plan een anterieure 

overeenkomst ex artikel 6.24, lid 1, Wro 
heeft gesloten. In deze overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het verhaal van 
kosten die de gemeente maakt vanwege 
het verlenen van haar planologische 
medewerking aan het bestemmingsplan.
Met ingang van woensdag 16 september 
2020 ligt gedurende 6 weken voor 
iedereen de zakelijke beschrijving van de 
anterieure overeenkomst ter inzage, op 
werkdagen tijdens openingstijden, bij de 
receptie van het gemeentehuis, Oranje-
plein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, 
worden ingezien.
Tegen de anterieure overeenkomst staat 
geen bezwaar of beroep open.

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 verzendda-
tum. Meer informatie via T (013) 5310 610.
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