
 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.

Abcovenseweg 23, Goirle; Verbouwen van woning 
(ingekomen 14-9-2020).
Irenestraat 12, Goirle; Uitbreiden van woning op de 
eerste verdieping (ingekomen 11-9-2020).
Kloosterplein 1, Goirle; Vestigen van Domino’s Pizza 
(ingekomen 15-9-2020).
Ronsel 3, Riel; Kappen van kersenboom (ingekomen 
16-9-2020).
Tilburgseweg 175, kadastraal bekend gemeente 
Goirle, sectie A 4682; 
Verbouwen van een bestaand bijgebouw t.b.v. het 
realiseren van een semi openbaar binnenzwembad 
(ingekomen 15-9-2020).
Van Haestrechtstraat 89, Goirle; Kappen van zeven 
bomen (ingekomen 16-9-2020).

Verleende omgevingsvergunning
Kerkstraat 73, Riel; Bouwen van een woning en 
aanleggen van een uitweg (verzonden 14-9-2020). 
Papenlantstraat 11, Goirle; Plaatsen van een 
dakopbouw en kappen van twee bomen (verzonden 
31-8-2020).
Struikheide 13, Riel; Bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitweg (verzonden 14-9-2020).  
Struikheide 9, Riel; Aanleggen van een uitweg 
(verzonden 10-9-2020).  

VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Toestemming laden en lossen consumentenvuur-
werk; Voor het laden en lossen van consumenten-
vuurwerk bij de locatie Wim Rötherlaan 14 te Goirle 
in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 januari 
2021 is toestemming verleend (verzonden 17 
september 2020).

Verkoopvergunning consumentenvuurwerk; Voor 
het verkopen van consumentenvuurwerk vanuit de 
locatie Wim Rötherlaan 14 te Goirle op 29, 30 en 31 

december 2020 is een verkoopvergunning verleend 
(verzonden 18 september 2020).

ANTERIEURE OVEREENKOMST 
Het college van burgemeester en wethouders van 
Goirle maakt bekend dat zij op 25 augustus 2020 
een anterieure overeenkomst ex artikel 6.4a Wro 
heeft gesloten in het kader van het ontwikkelen van 
maximaal 190 woningen op het voormalige Van 
Besouwterrein op de perceel Kerkstraat 49-51 te 
Goirle, kadastraal bekend als gemeente Goirle, 
sectie B, nummers 5778, 6087, 6196, 6455 en 6456.

Anterieure overeenkomst
Het college van burgemeester en wethouders 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 gemeen-
te maakt vanwege het verlenen van haar planologi-
sche medewerking aan het bestemmingsplan.

Met ingang van woensdag 23 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, Oranjeplein 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 verzend-
datum. Meer informatie via T (013) 5310 610.

GEMEENTENIEUWS
23 september 2020

 
Gemeentehuis

T (013) 5310 610 
(Algemeen)

T (013) 5310 531 
('t Loket)

info@goirle.nl
www.goirle.nl

Oranjeplein 1, Goirle
Postbus 17, 5051 AA Goirle

Alleen op afspraak
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WEGWERKZAAMHEDEN

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN GOIRLESEWEG

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

COLUMN
Beste inwoners, 

De krant kopte afgelopen zaterdag: 
‘Virus maakt comeback’, woorden 
die premier Rutte een avond eerder 
uitsprak tijdens de persconferentie. 
Iedereen hoopte zo vurig dat we het 
virus na de zomer eronder zouden 
krijgen. Zo zag het er ook naar uit. 
Helaas lopen de besmettingscijfers 
weer op, ook in onze gemeente.  

Kort geleden was er in onze gemeen-
te een uitbraak in een voetbalteam 
en in de Guldenakker. In beide 
situaties is goed gehandeld. Hierdoor 
is erger voorkomen, gelukkig.  
Dit geeft wel meteen aan hoe 
kwetsbaar het is. Bij verslapping 
straft het virus keihard af.. Deze twee 
besmettingshaarden verklaren de 
piek in het aantal besmettingen, 
maar het aantal besmettingen in 
onze gemeente stijgt, net als in de 
rest van onze regio. Dat is zorgelijk. 

Ik denk dan nog weleens terug aan 
begin maart, een situatie waar ik – 
en ik weet zeker u ook -  niet naar 
terug wil.  Scholen dicht. Horeca 
dicht. Sportclubs dicht. Verzorgings-
tehuizen dicht. Denk aan de uitge-
putte zorgprofessionals. Een periode 
met veel opofferingen en veel 
persoonlijk leed.
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De gemeente Tilburg start op  
25 september met het vervangen van 
het asfalt op de hoofdrijbaan van de 
Goirleseweg. Het gaat om het gedeel-
te van Ringbaan-Zuid tot aan het 
viaduct (de grens met Goirle). Het 
verkeersplateau bij de Bernard 
Leenestraat wordt opnieuw bestraat. 
De werkzaamheden zijn naar verwach-
ting op zondag  
27 september 19:00 uur klaar.

Omleidingsroutes
Het afsluiten van de Goirleseweg heeft 
gevolgen voor het verkeer. Het 
autoverkeer wordt omgeleid. Deze 
omleiding wordt ter plekke aangege-

ven. De woningen aan de Goirlese-
weg, Guido Gezellestraat, Jef van 
Bebberhof en de wijk Willemsbuiten 
zijn via de ventweg bereikbaar. 
De bushaltes aan de Goirleseweg zijn 
tijdens de werkzaamheden buiten 
gebruik. Door Arriva wordt bij de 
bushaltes een alternatieve opstap-
plaats aangegeven.

Vragen/meer informatie?
Heeft u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met Niek Komen, projector-
ganisator bij BAM. Niek is bereikbaar 
via telefoonnummer 0615513567 en/
of per e-mail via niek.komen@bam.
com 

DEMENTIEVRIENDELIJK

SOCIAAL

De Jeugdwelzijnsraad (JWR) zoekt 
jongeren tussen de 18 en 27 jaar, met 
ervaring in de jeugdhulp, om hun 
panel te versterken. De JWR is een 
groep met jongeren tussen de 18 en 
27 jaar die ervaring hebben met 
jeugdhulp. Doordat zij ervaringen 
met elkaar delen ontstaat er erva-
ringskennis. Vanuit deze kennis geeft 
de JWR gevraagd en ongevraagd 
advies over actuele onderwerpen in 
de jeugdhulp. 

Waarom meedoen
Jongeren die meedoen aan de 
Jeugdwelzijnsraad ontmoeten 
nieuwe mensen. Ze worden serieus 
genomen en ontwikkelen hun 

vaardigheden. Ook helpen ze mee 
om de wereld voor zichzelf en voor 
anderen beter te maken. Ze krijgen 
een vergoeding in de vorm van 
avondeten, een cadeaubon (5 euro 
per uur) en eventuele reiskosten.

Meer informatie
Kijk op de website www.samenmet-
dejeugd.nl/jeugdwelzijnsraad/ en 
neem contact op met Eva Saeboe, 
aanjager jongerenparticipatie bij het 
Innovatienetwerk Jeugd. Eva is 
bereikbaar via eva.saeboe@tilburg.nl 
of 0625775998. Ook als iemand een 
beleidsthema (dat jongeren aangaat) 
wil inbrengen in de JWR, is Eva de 
contactpersoon.

JEUGDWELZIJNSRAAD ZOEKT  
JONGEREN DIE WILLEN MEEDENKEN

AANDACHT VOOR DEMENTIE
Tijdens de week van de dementie  
(21 tot en met 25 september) is er 
extra aandacht voor mensen met 
dementie. Wethouder Marijo 
Immink: “Er zijn steeds meer mensen 
met dementie. Voor hen is het lastig 
om bij te blijven in onze complexe 
wereld. Als wij daar rekening mee 
houden, kunnen zij mee blijven doen 
in Goirle en Riel. Het zit hem vaak in 
kleine dingen. Maar we kunnen 
daarmee een groot verschil maken.” 

GOED omgaan met dementie
Weten hoe u de signalen van iemand 
met dementie herkent en hoe u kunt 
helpen? Volg de online training 
‘GOED omgaan met dementie’ op 
www.samendementievriendelijk.nl. 

ZilverBrein
Op donderdag 24 september staat de 

vierde editie van het ZilverBrein op 
de agenda. Tijdens deze avond 
vertelt onder meer hersenonderzoe-
ker Dr. Harm Krugers over dementie: 
Wat is het eigenlijk en wat kan het 
betekenen? Ook een huisarts en de 
kartrekkers van drie bijzondere 
dementievriendelijke initiatieven 
schuiven aan. Vanwege coronamaat-
regelen is het ZilverBrein dit jaar live 
te volgen via tv of internet!

Het ZilverBrein wordt live uitgezon-
den op donderdag 24 september van 
20.00 tot 21.30 uur.
U kunt de uitzending op twee 
manieren bekijken:
• op tv via de Lokale Omroep Goirle 

(kanaal 44 Ziggo / kanaal 1416 
KPN)

• op het YouTube-kanaal van de 
Bibliotheek Midden-Brabant

Wist u dat u 
veel online 

kunt regelen 
via onze website?

Zo meldt u gevonden 
en 

verloren voorwerpen 
via www.goirle.nl/ 

gevondenenverloren

Openingstijden 
Milieustraat

woensdag: 13.30 -16.30 uur 
vrijdag: 13.30 -16.30 uur

zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Zeven maanden houden we het al 
vol. Blijf je verstand gebruiken, houd 
1,5 meter afstand en houd je aan de 
bekende hygiënemaatregelen. 
Natuurlijk begrijp ik dat het moeilijk 
is. Dat vind ik ook. Maar we moeten 
ons weer met z’n allen in acht 
nemen. We hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Alleen samen kunnen we voorkomen 
dat er strengere maatregelen 
getroffen moeten worden, alleen 
samen krijgen we dit nare virus 
eronder.  Blijf je verantwoordelijkheid 
nemen, voor jezelf én voor je 
omgeving. 

Mark van Stappershoef
Burgemeester Goirle 


