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VACATURES
Vacature 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.

‘T LOKET HOUDT WEER INLOOPSPREEKUUR 

Vanaf donderdag 3 september is er weer een inloopspreekuur bij ’t Loket. 
U kunt binnenlopen voor informatie of (een kort) advies op maandag en 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Het adres is Thomas van Diessenstraat 
4 in Goirle. Vanwege de coronamaatregelen was er tijdelijk geen inloop-
spreekuur. Uiteraard nemen we maatregelen om u veilig en verantwoord te 
ontvangen.

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

Dé toegang tot hulp en ondersteuning 
Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstan-
dig zijn en anderen kunnen ontmoe-
ten. Ook als dat door ziekte, ouder-
dom, een handicap of psychische 
problemen niet zo makkelijk gaat. ’t 
Loket geeft dan informatie, advies en 
ondersteuning. 

Heeft u een vraag of probleem waar u 
zelf of met hulp van mensen uit uw 
omgeving niet uitkomt? Bijvoorbeeld 
over opvoeding, werk, schulden, zorg 
of mantelzorg. Dan kunt u zonder 
verwijzing terecht bij ’t Loket. 

Samen kijken we wat u nodig heeft 
om zelf weer verder te kunnen. Vaak 
liggen de beste oplossingen dichtbij. 
We daarom dus goed naar uw 
hulpvraag en uw situatie. We wijzen 
de weg naar hulp die bij u past. Als 

het nodig is, helpen we met de 
aanvraag. 

Openingstijden
U kunt bellen, mailen of langsko-
men voor informatie of (een kort) 
advies. Als het nodig is, maken we 
een afspraak voor een persoonlijk 
gesprek.
• Bellen: op maandag t/m vrijdag 

van 09.00 tot 12.30 uur. Telefoon 
(013) 5310 531.

• Mailen: via het contactformulier 
op www.goirle.nl/loket. 

• Spreekuur: op maandag en 
donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Thomas van Diessenstraat 4 
in Goirle. Als het druk is, vragen 
we u om later terug te komen of 
een belafspraak te maken. Dit om 
in de wachtruimte de RIVM 
richtlijnen te kunnen opvolgen. 

VERKEER

START AANLEG NIEUWE BUSHALTES 
VOOR LIJN 2
De gemeente gaat beginnen met de 
aanleg van twee nieuwe bushaltes 
aan de Kempenlaan en de Hoogeind-
seweg. De nieuwe bushaltes zijn 
nodig vanwege de nieuwe route van 
buslijn 2. In september werken we 
aan de Kempenlaan (bij de Halve 
Maan). In oktober is de Hoogeindse-
weg (bij de Nieuwe Rielseweg) aan de 
beurt. Tijdens de werkzaamheden 
moet het verkeer rekening houden 
met wat oponthoud. Als de bushalte 
op de Kempenlaan klaar is, gaat de 
afslag op de rotonde van de Rillaerse-
baan richting de Kempenlaan ook 
weer open.

Kempenlaan - Halve Maan
In de week van 7 september begint 
de aanleg van de nieuwe bushalte bij 
de Halve Maan op de Kempenlaan. 
De Kempenlaan is dicht in de richting 
van de Hoogeindseweg. Verkeer moet 
omrijden via de Baronielaan. Het 
werk duurt waarschijnlijk tot begin 
oktober. De aanpassing zorgt ervoor 
dat het verkeer straks langs de 
wachtende bus kan rijden. Zo stroomt  

het verkeer goed door en houden we 
een veilige oversteekplaats. Dan kan 
de afslag op de rotonde van de 
Rillaersebaan richting de Kempenlaan 
weer open.

Hoogeindseweg - Nieuwe Rielseweg
In de week van 5 oktober begint de 
aanleg van de nieuwe bushalte bij de 
Nieuwe Rielseweg op de Hoogeindse-
weg (in de groenstrook). Tijdens de 
werkzaamheden is de Hoogeindse-
weg gedeeltelijk dicht. Er komen 
tijdelijke stoplichten om het verkeer 
te regelen. Het werk duurt waar-
schijnlijk tot eind oktober.
Aannemingsbedrijf Paulissen GWW 
uit Goirle legt de nieuwe bushaltes 
aan. Het werk begint later dan we 
eerst dachten. Dat komt doordat de 
voorbereiding langer heeft geduurd.

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Mail of bel dan 
met Joop Kwaks, projectleider van de 
gemeente Goirle. Hij is bereikbaar via 
joop.kwaks@goirle.nl of op telefoon-
nummer (013) 531 0687.

SMART START

SAMEN WERKEN AAN EEN GOEDE START

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat álle kinderen zonder achterstanden aan de 
basisschool beginnen? Om die vraag draait het onderzoek Smart Start, dat 
dit najaar wordt uitgevoerd in de gemeente Goirle. Doe ook mee! En draag 
zo bij aan een goede toekomst voor de kinderen binnen onze gemeente. 

Op de basisschool leggen kinderen 
een belangrijke basis voor de rest van 
hun leven. Hier leren ze lezen, 
schrijven en rekenen. Ook leren ze 
hier samenwerken met andere 
kinderen. En vaak sluiten ze op school 
ook hun eerste vriendschappen.

Achterstand 
De meeste kinderen doen het 
hartstikke goed. Maar helaas begin-
nen niet alle kinderen met evenveel 
kansen. Sommige kinderen hebben 
bijvoorbeeld een taalachterstand. Of 
ze kampen op een andere manier met 
problemen die hun ontwikkeling in de 
weg zitten. Ze kunnen bijvoorbeeld 
op sociaal vlak niet goed meekomen, 
of er is thuis iets aan de hand. 

Om deze kinderen te helpen hun 
achterstand in te lopen, kan de 
gemeente extra ondersteuning 
inzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld  
om een extra dagdeel kinderopvang 
of om specifieke ondersteuning. Maar 
de kinderen die dat nodig hebben, 
komen niet altijd bij die extra onder-
steuning terecht. Dat kan zijn omdat 
hun problemen niet gezien worden. 
Of omdat ouders geen gebruik willen 
of kunnen maken van kinderopvang. 

Daarom starten we dit najaar met de 
pilot Smart Start. Hiermee willen we 

onderzoeken hoe we de ontwikkel-
kansen van kinderen kunnen vergro-
ten. Ook wil de gemeente in kaart 
brengen waarom ouders wel of niet 
voor kinderopvang kiezen. En of het 
aanbod van opvang in Goirle voldoen-
de aansluit bij de behoeftes en 
wensen van kinderen en hun ouders/
verzorgers.

Digitale vragenlijst
Volgende week krijgen álle gezinnen 
met jonge kinderen (0 tot 7 jaar) een 
brief van de gemeente. In die brief 
staat een uitnodiging om een digitale 
vragenlijst in te vullen. De vragen 
gaan onder meer over hoe u aankijkt 
tegen verschillende vormen van 
kinderopvang, en over de ontwikke-
ling van uw kind. 

Met de uitkomsten van deze vragen-
lijsten gaat de gemeente vervolgens 
aan de slag. 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? 
Dat gaan we bespreken met ouders/
verzorgers en mensen uit de opvang 
en het onderwijs. Zo zorgen we er 
samen voor dat straks élk kind in 
Goirle een goede start kan maken op 
de basisschool. 

AFSLUITING PARKEERPLAATS

De parkeerplaats aan de Parallelweg 
en Bergstraat (naast het zwembad) is 
iedere dag tussen 22:00 en 06:00 uur 
verboden voor onbevoegden. De 
parkeerplaats zelf blijft wel bereik-
baar. Voor de politie wordt het zo 

makkelijker om daar eventuele 
veroorzakers van overlast aan te 
pakken. Woont u in de buurt en heeft 
u overlast tussen 22:00 en 06:00 uur? 
Meld het bij de politie via tel. 0900 - 
8844.



 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.

Kempenlaan ong., kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie E 4570: plaatsen 
van toiletvoorziening 
(ingekomen 26-8-2020)
Urnenveld 10, Goirle: kappen van 
berkenboom (ingekomen 25-8-2020)

Vijfhuizenbaan 6b, Riel, verbouwen van 
bedrijfsgebouw naar woning (ingekomen 
24-8-2020)

Verleende omgevingsvergunning
Hoogstraat 65, Goirle: plaatsen van een 
dakopbouw (verzonden 24-8-2020)
Struikheide 9, Riel: bouwen van woning 
(verzonden 24-8-2020)    

VERKEERSBESLUITEN
• Een parkeervak voor de woning aan de 

Zilverschoon 27 aanwijzen als gehandi-

captenparkeerplaats op kenteken.
• Een parkeervak voor de woning aan de 

Elzengaard 13 aanwijzen als gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken.

• Het gehandicaptenparkeervak op 
kenteken bij de woning aan de Berkenrode 
50 aanpassen als algemeen parkeerplaats.

• Het gehandicaptenparkeervak op 
kenteken naast de woning Thomas van 
Diessenstraat 63 aanpassen als 
algemeen parkeerplaats.

• Aanwijzen van twee parkeerplaatsen 
langs Isaäc Da Costadreef 32 als 

standplaats voor opladen van elektrische 
auto’s.

Leerlingenvervoer
Beleidsregels leerlingenvervoer 
2020
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de ‘Beleidsregels 
leerlingenvervoer gemeente Goirle 2020’ 
vastgesteld. Gelijktijdig zijn de 
beleidsregels uit 2016 ingetrokken. De 
beleidsregels zijn elektronisch 
bekendgemaakt in het Gemeenteblad van 

2 september 2020 en treden 3 september 
in werking. U kunt de beleidsregels vinden 
op https://zoek.officielebekendmakingen.
nl of via www.goirle.nl.

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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VERKEER

WIJZIGINGEN WINTERDIENSTREGELING WEST-BRABANT
Door de coronamaatregelen reizen 
we anders met het openbaar vervoer. 
En er kunnen minder mensen in de 
bus omdat er alleen zitplaatsen zijn. 
Daarom paste Arriva per 31 augustus 
de dienstregeling aan.

Normaal gaat per 31 augustus de 
winterdienstregeling in. Ten opzichte  

van deze planning rijden er op 
sommige plaatsen op werkdagen 
minder bussen in de spits en meer in 
de daluren. Spitsfrequenties rijden in 
de ochtend langer door en starten 
eerder in de middag. Hiermee speelt 
Arriva in op het veranderde reisge-
drag. Er reizen namelijk minder 
reizigers in de spitsuren en meer  

reizigers in de daluren. Dit door het 
thuiswerken, (hoger) onderwijs op 
afstand en de gespreide lestijden op 
scholen.

Alle informatie over deze dienstrege-
ling is te vinden op de site van Arriva: 
www.arriva.nl.


