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GEMEENTENIEUWS
2 maart 2022

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? Gebruik dan de 
online stemhulp om te zien welke partij het beste bij u past. 
U vindt de stemhulp op www.mijnstem.nl/goirle of scan de 
QR-code hierboven.

Hoe werkt het?
In ruim 20 stellingen komen actuele thema’s aan de orde, zoals 
sociale zaken en duurzaamheid. U kunt aangeven in hoeverre u 
het eens bent met elke stelling. Ook kunt u bij elke stelling lezen 
hoe de partijen hierover denken. Zodat u ziet of dit overeen-
komt met uw eigen mening. Na het invullen van de stemhulp 
ziet u welke partij het beste bij u past.

Waarom stemmen?
Stemmen is belangrijk. Waarom? Omdat u daarmee het ge-
meentebestuur kiest van Goirle. Het bestuur neemt beslissingen 
over de plek waar u woont. Waar u leeft. Laat uw stem daarom 
niet verloren gaan en kom 14, 15 of 16 maart naar de stembus!

Meer weten?
Kijk dan op onze website www.goirle.nl/verkiezingen. Hier ziet 
u onder andere waar de stemlokalen zijn, wat u moet doen als 
u uw stempas kwijt bent en hoe u iemand kunt machtigen om 
voor u te stemmen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet op 
de website vinden? Neem dan contact op met de gemeente via 
(013) 5310 610.

Gratis mondkapjes voor inwoners 
met laag inkomen
Inwoners met een laaginkomen krijgen van de Rijksover-
heid gratis mondkapjes en zelftesten. Vanaf vandaag 
kunnen zij zes mondkapjes en zes zelftesten ophalen op 
het gemeentehuis. 

Download de 
Berichtenbox van 
MijnOverheid en
 ontvang uw post

 digitaal

Stemhulp gemeenteraads-
verkiezingen online

Zet u vanaf 2 maart 2022 het alcoholgebruik even 
op pauze?

Heeft u onbewust een patroon ontwikkeld waarbij u vrijwel 
dagelijks alcohol drinkt? Wilt u zien wat er gebeurt als u dat 
gewoontegedrag doorbreekt? Wilt u zich fitter voelen, meer 
energie hebben, misschien wat afvallen? Dan is IkPas iets 
voor u! Tijdens IkPas drinkt u 40 dagen geen alcohol. Deze 
actie start vandaag op 2 maart 2022.

Meedoen
Wilt u meedoen aan deze actie? Schrijf u in via 
www.ikpas.nl en ga samen met uw vrienden, familie, 
kennissen de uitdaging aan.

Dinsdag 8 maart 2022, 19.30 uur
Raadzaal, gemeentehuis
 
1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst  

raadsvergadering 8 februari 2022
4. Lijst ingekomen stukken
5. Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen zonnepark 

Beeksedijk
6. Raadsvoorstel Voorontwerp-bestemmingsplan Bakertand
7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zuidrand Goirle, 

locatie Land van Anna en gewijzigd vaststellen  
beeldkwaliteitsplan Land van Anna 

8. Raadsvoorstel Aanvraag budget voor onderzoek centrum-
locaties

9. Raadsvoorstel Beoordelingskader arbeidsmigranten
10. Raadsvoorstel Uitvoeringsagenda Sociaal Domein  

2022-2026
11. Motie over niet op de agenda opgenomen onderwerp: 

vervolgstappen voor het herstel van biodiversiteit
12. Raadsvoorstel bestemmingsreserve coronamiddelen
13. Inlichtingen vanuit het college
14. Vragen aan het college
15. Afsluiting
 
U kunt de vergadering volgen via www.raad.goirle.nl. Hier  
vindt u ook extra informatie over mogelijkheden om de 
vergadering bij te wonen (in verband het met coronavirus).  

Alle informatie over de 
verkiezingen vindt u op  

www.goirle.nl/verkiezingen

Ook op onze socials delen 
wij veel over dit 

onderwerp! 

Kijkt u mee? Volg ons op 
Facebook  en Instagram. 

Ophalen
De gratis kapjes en testen 
zijn voor inwoners met een 
laag inkomen (tot 120% van 
het sociaal minimum). Zij 
kunnen deze gratis ophalen 
bij de receptie van de ge-
meente Goirle. Er liggen ook 
wat mondkapjes en zelftes-
ten in de weggeefkast bij 
Mainframe. Er is voldoende 
voorraad beschikbaar 
gesteld, maar op = op. 

Gebruik
Vanaf 25 februari is een 
mondkapje alleen nog ver-
plicht in en rond het open-
baar vervoer, op de lucht-
haven en in het vliegtuig. 
Daarnaast blijft het advies 
om een mondkapje te dra-
gen gelden op plekken waar 
het druk is. Een zelftest doet 
u voor de zekerheid als u 
naar drukke plekken gaat of 
als u klachten heeft.

IkPas van start!

Besluitvormende Raadsvergadering ‘As we d’r zèn zèmmer’: 
Ballefrutters vierden feest

Onder het motto ‘As we d’r zèn zèmmer’ vierden we 
carnaval 2022 in Ballefruttersgat. Een toepasselijk motto voor 
een soort tussenjaar, zonder Prins, Jeugdprins en Raden van Elf. 
Maar mét zicht op een volledig carnaval in 2023! Voorzitter Jan  
Brekelmans van de Stichting Karnaval Ballefruttersgat 
opende zaterdag het carnaval met de onthulling van d’n 
Ballefrutter en het hijsen van de vlag voor het gemeentehuis. 
Burgemeester Mark van Stappershoef sprak de aanwezige 
Frutters en Frutterinnekes toe. Hopelijk volgend jaar weer 
een écht carnaval in Ballefruttersgat én Kaaiengat.

Kijk voor actueel 
nieuws op  

www.goirle.nl

     G0irle KIEST
GEMEENTE



U leest hier een korte samenvatting 
van de bekendmakingen. De volledige 
bekendmakingen staan op 
www.overheid.nl. Daarin staan ook de 
mogelijkheden voor bezwaar en 
beroep. Kijk voor meer informatie op 
www.goirle.nl/bekendmakingen.

BEKENDMAKINGEN

Omgevingsvergunningen
Aanvraag 
omgevingsvergunningen
Caddenbosch 2, Goirle; kappen van 
boom 
De Schietberg, Goirle; aanleggen van 
kunstgrashockeyveld en het plaatsen 
van lichtmasten, dug-outs, tegelpa-
den, hekwerken en 

ballenvangers op Sportpark Van den 
Wildenberg
De Tolstaak 1, Goirle; realiseren van drie 
padelbanen 
Dorpstraat 49, Riel; kappen van boom 
Goorweg 7, Riel; plaatsen van tijdelijke 
woning 
Hoefakkers 2, Riel; uitbreiden van 
woning en bouwen van schuur 
Kloosterstraat 24, Goirle; verbouwen 
van woning 
Mortelpleintje 3, Goirle; kappen van 
kastanjeboom 
Spoorbaan 45, Goirle; plaatsen van 
tijdelijk bouwwerk 
Wittendijk 46, Goirle; verbouwen van 
woning 

Ontwerpbeschikking Wabo
Einsteinstraat 6 Goirle, Van der Valk + 
De Groot B.V.; plaatsing container voor 
opslag van vetten, in aanvulling op 
huidige opslag in vetput (olo nr. 
5431507;omwb zaaknr.20091674).

Verleende 
omgevingsvergunningen
De Wijk ’t Ven, kadastraal bekend 
gemeente Goirle, sectie E 5479; kappen 
van 30 bomen 
De Zoom 8, Goirle; uitbreiden van 
woning 
Doctor Keyzerlaan 3, Goirle; kappen van 
zomereik 

Dorpstraat 26, Riel; intern verbouwen 
van woning 
Spoorbaan 54, Goirle; isoleren van dak 
Spoorweide 8, Riel; opsplitsen van 
bedrijfshal in vier opslagruimtes 
Tilburgseweg 83, Goirle; bouwen van 
carport (3 parkeerplaatsen) bij 
appartementen 
Wilgengaard 24, Goirle; plaatsen van 
dakkapel 

Geweigerde
omgevingsvergunning
Alphenseweg 1, Riel; kappen van eik en 
het snoeien van linde 

Melding
Melding vergunningvrije 
ontgronding
Het gaat om het ontgrondingsproject 
Regte Heide / Rooverste Heide Goirle, 
gelegen op de percelen kadastraal 
bekend gemeente Goirle, sectie H, 
nummers 24 en 99. De ontgronding is 
niet in strijd met het ter plaatse geldend 
ruimtelijk besluit.

Verkeersbesluiten 
Aanwijzen individuele gehandicapten-
parkeerplaats
- De Volmolen 
- Vendelierhof


