
Van: MAILADRES INWONER 
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 15:17 
Aan: Griffie Goirle <griffie@goirle.nl>; Gemeenteraad <Gemeenteraad@Goirle.nl>; Liselotte 
Franssen   
CC: Archief Email <Archief@goirle.nl>;  MAILADRES INWONER;  Archief Email <Archief@goirle.nl>; 
Mark van Stappershoef  
Onderwerp: Niet Ontvangen_Re: Tijdig [NAAM INWONER] Informeren_Re: Wob verzoek inzake 
ingediende Zienswijzen m.b.t. de Omgevingsvisie Goirle, kenmerk: 2021-026229 
Urgentie: Hoog 
 
Niet Ontvangen_Re: Tijdig NAAM INWONER _Re: WOB verzoek inzake ingediende 

Zienswijzen m.b.t. de Omgevingsvisie Goirle, kenmerk: 2021-026229 

 

 

beste heer van 't Westeinde  Griffier 

beste Gemeenteraad Goirle 

beste B&W 

 

U, de Griffier, geeft aan dat ondergetekende de opgevraagde stukken, in 

afwijking van andere email berichten vanuit het gemeentehuis, inmiddels zou 

hebben ontvangen!  bedoeld is fysiek verstuurd naar me! 

 

Helaas heb ik nog geen stukken ontvangen, een ambtenaar heeft me 

gebeld  ([TELEFOONNUMMER]) dat hij persoonlijk de stukken bij uw eigen 

postkamer heeft afgegeven vrijdag. j.l.; wellicht zijn de stukken later bij 

de post afgegeven of liggen ze nog bij de postkamer!  In ieder geval zat er 

tot heden Dinsdag 21 dec.15:15 nog geen van de opgevraagde stukken in mijn 

brievenbus!    

 

Hierdoor kan ik mijn burgerrecht richting de 

gemeenteraad(/gemeenteraadsleden) niet naar behoren uitoefenen! 

  met het oog op de besluitvormende vergadering "Omgevingsvisie Goirle" 

heden vanavond 21 De.'2021; 

  (Dat de opgevraagde stukken i.v.m. de Wet Privacy dienden te worden 

"bewerkt" was u reeds bekend; dat is reeds  

   aan de orde gekomen in vernoemde raadsvergadering   >    dat is dus geen 

excuus om het stuk niet op de website  

   van de gemeenteraad toe te voegen als officieel raadsstuk met weglating 

van persoonsgegevens e.d.  

   > m.i. een gemeentelijke procedure nalatigheid.). 

 

  Ook een burger heeft recht op tijdige inzage in formele raadsstukken 

incl. bijlagen etc.!!! 

 

 

p.m. 

Verder wil ik u erop wijzen, wellicht ten overvloedde, dat het amendement 

raadsbesluit van de gemeente Hilvarenbeek betreffende de 800m.zone Beekse 

Bergen nog niet is besproken, cq. niet is geaccodeerd door U de 

gemeenteraad van Goirle!  Dat raadsbesluit is van wezenlijk belang op ons 

buurgemeente Goirle en is van wezenlijk belang op de Hoge Wal 

zone!  (dieren belangrijker dan burgers/bewoners Hoge Wal ??). 

  

  

met vriendelijke groet, 

NAAM INWONER 

 

 

 


