
 

GEMEENTENIEUWS
26 augustus 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

< TERU
G

 N
AAR IN

H
O

U
D

< TERU
G

 N
AAR IN

H
O

U
D

KRAANWATER IN GOIRLE IS VEILIG

Iedereen in Goirle kan veilig kraanwater gebruiken. Daarover waren zorgen 
bij inwoners na berichten over de vondst van perchloorethyleen (PER) in het 
drinkwater bij een paar huizen aan de Tilburgseweg. Volgens de GGD zijn er 
geen gezondheidseffecten te verwachten. Ook niet bij jarenlang gebruik. 

PER hoort niet in het drinkwater 
thuis. De stof kwam in het water 
door een bodemverontreiniging. Er 
lopen nog verschillende onderzoeken 
naar de verontreiniging, de versprei-
ding en de gevolgde procedures. De 
provincie Noord-Brabant is het 
bevoegd gezag. Dat betekent dat de 
provincie besluiten neemt over deze 
situatie. 

Burgemeester Mark van Stappers-
hoef: “Gelukkig hoeven we geen 
gezondheidseffecten te verwachten. 
Maar ik kan me voorstellen dat 
inwoners zijn geschrokken van de  

berichten. Ik voel als burgemeester 
de zorg voor de inwoners van Goirle. 
Daarom is het goed dat dit door de 
betrokken instanties verder wordt 
uitgezocht.” 

De meest actuele informatie vindt u 
op www.goirle.nl. Maakt u zich toch 
zorgen over uw gezondheid vanwege 
deze vervuiling? Dan kunt u bellen 
met het team Gezondheid, Milieu en 
Veiligheid van de GGD. Het telefoon-
nummer is (076) 528 2104. Heeft u 
nog vragen over de kwaliteit van het 
drinkwater? Dan kunt u bellen met 
Brabant Water via (073) 683 8000.

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.

Boschring 25, Goirle: verplaatsen 
hekwerk/poort (ingekomen 17-8-2020) 
Groeneweg 35, Goirle: verbouwen en 
uitbreiden van woning  
(ingekomen 19-8-2020)
Sint Jacobsbaan 15, Goirle: plaatsen van 
dakkapel (18-8-2020)
Tilburgseweg 13, Riel: kappen van 
Japanse sierkers (19-8-2020)
Tilburgseweg 25, Riel: zonnepanelen 

plaatsen aan voorzijde woning  
(ingekomen 20-8-2020)
Zandeind 38, Riel: verbouwen van 
woning (14-8-2020)

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: 
 

Gorps Baantje ong. te Goirle, kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie C 809 en C 
829, het realiseren van een zonnepark op 
agrarische gronden. De ontwerpbeschik-

king ligt vanaf 27 augustus 2020 gedurende 
zes weken voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis, 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.OV202002Gorpsbaan-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.

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.

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

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 
heel lastig, want die digitale vaardig-
heden heb je toch nodig om goed 
mee te kunnen doen in de maat-
schappij. Heb je moeite met de 
computer? Ben je bang om fouten te 
maken? Tijdens de Digitale Dinsdagen 
zitten er in de Bibliotheek deskundige 
begeleiders klaar om je te helpen in 
de online wereld. Zo zijn er mediacoa-
ches van de Bibliotheek, specialisten  

van Thebe Extra, medewerkers van 
het Taalhuis Goirle en een vrijwilliger 
van het KBO-Digispreekuur. Aanmel-
den kan op verschillende manieren: 
mail naar goirle@bibliotheekmb.nl, 
bel naar 013 534 2068 of meld je aan 
bij de balie in de Bibliotheek.

• Dinsdag 8 september: 09:30 – 11:30 
uur bij de Bibliotheek Goirle 
(Kloosterstraat 22)

• Dinsdag 15 september: 13:00 – 
15:00 uur bij de Bibliotheek Goirle 
(Kloosterstraat 22)

KERMIS IN RIEL GAAT NIET DOOR
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant heeft na 
zorgvuldige afweging besloten alle 
kermissen die gepland staan voor de 
komende periode geen doorgang te 
laten vinden. Het besluit geldt in ieder 
geval tot 1 november aanstaande. 

De kermis in Riel, die gepland stond 
van 19 tot en met 22 september, gaat 
dit jaar dus ook niet door.  Burge-
meester Mark van Stappershoef: ‘Ik 
begrijp dat dit een tegenvaller is voor 
de inwoners, de horeca en de 
kermisexploitanten. Door de oplopen-
de besmettingscijfers, met name 
onder de jongeren, is het niet meer 
verantwoord om de kermis door te 
laten gaan. Vlak voordat dit besluit 
door de Veiligheidsregio genomen 
werd, kwam ik na een zorgvuldige 
afweging tot dezelfde conclusie. De 
kermis in Riel zou ik afgelasten. Het is 
goed dat in dezelfde lijn nu ook de 
regio heeft besloten. Dit zorgt voor 
eenduidigheid.’

Op dit moment is het niet verant-
woord om kermissen door te laten 
gaan, omdat het coronavirus lokaal 
en regionaal opnieuw oplaait en het 
aantal besmettingen, met name 
onder jongeren, zienderogen toe-
neemt. Op een kermis komen 
traditioneel veel mensen samen, 
ongeacht hoe groot een kermis is. Bij 
de meeste kermissen kan een soepele 
doorstroming met 1,5 meter tussen 
bezoekers niet georganiseerd worden, 
omdat deze op één locatie plaatsvin-
den, vaak in de buurt van horeca. 
Hierdoor ontstaat een aanzienlijke 
kans op een grote groep stilstaande 
mensen op korte afstand van elkaar, 
met alle risico’s op besmettingen. 

GROEN 

INVENTARISATIE 
BESCHERMWAARDIGE BOMEN 
De gemeente hecht veel waarde aan 
een groene leefomgeving. Dat maakt 
het wonen in de gemeente Goirle 
aangenaam. Groen levert veel 
voordelen op. Groen helpt bij het 
opvangen van hoosbuien, groen zorgt 
voor verkoeling tijdens warme dagen 
en voor meer biodiversiteit. Bomen 
zijn een belangrijk onderdeel van 
onze groene omgeving. Daarom 
brengen we de bomen in onze 
gemeente in kaart. De bomen in de 
openbare ruimte hebben we al in 
beeld, maar in tuinen staan ook  

bomen. Bomen die misschien wel het 
beschermen waard zijn en die we 
graag willen behouden. Dit hebben 
we nog niet in kaart gebracht. Om het 
beeld compleet te maken, gaat een 
bedrijf voor ons in het najaar op pad 
om ook deze bomen in tuinen in 
kaart te brengen. Alleen degene die 
vanaf de openbare weg zichtbaar zijn 
én het beschermen waard, brengen 
zij in kaart. Als bekend is wanneer de 
inventarisatie plaatsvindt, brengen 
wij u hiervan op de hoogte. 


