
SAVE THE DATE: Inwonersavond ontwikkeling centrum Geldrop en 
nieuw parkeerbeleid voor het centrum 
Op woensdagavond 13 april van 19.00 tot 21.00 uur praten 
we graag met u verder over de ontwikkeling van het centrum 
van Geldrop. Op deze avond presenteren we de concept 
omgevingsvisie en gaan we met u in gesprek over de vol-
gende thema’s: parkeren en bereikbaarheid, nieuwe func-
ties in het centrum en toekomstige inrichting van de ruimte.

Parkeren en bereikbaarheid
In het centrum van Geldrop worden de komende jaren nog 
800 woningen toegevoegd. Dat vraagt om een nieuwe kijk 
op het parkeren voor zowel inwoners als bezoeker of je nu 
met de fi ets, auto of openbaar vervoer komt.

Nieuwe functies in het centrum
De rol van het centrum verandert. Het aantal winkels neemt 
af en mensen bestellen vaker via internet. Toch willen veel 
inwoners dat het centrum een dorpshart blijft voor ontmoe-
ten, ontwikkelen en ontspanning. Welke functies gaan daar-
bij helpen en waar kunnen deze landen?

Toekomstige inrichting van de ruimte
Klimaatverandering vraagt om andere oplossingen. We 
hebben meer piekbuien die voor wateroverlast zorgen 
en langere periodes van warmte kunnen zorgen voor 
hittestress. Als we willen dat het centrum altijd een prettige 

verblijfs- en ontmoetingsplek kan zijn, vraagt dat om een 
andere inrichting met meer groen en ruimte voor water. Hoe 
zorgen we voor een centrum dat hierop is voorbereid? En 
welke kansen biedt dat nog meer?

Wilt u hierbij zijn? 
Noteer de datum dan alvast in uw agenda! Kijk volgende 
week op deze pagina voor het programma van de avond.
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Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2022
DGG grootste partij met zes zetels.

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is 
woensdag 16 maart bekend gemaakt tijdens de Verkiezings-
avond in Centrum Hofdael. 

Het opkomst percentage was 48,75%. De DGG (Democrati-
sche Groepering Geldrop) mag het voortouw nemen met het 
vormen van een coalitie. 

Meer informatie
Meer informatie over de uitslagen van de gemeenteraads-

verkiezingen en de voorkeursstemmen vindt u op 
verkiezingen.geldrop-mierlo.nl. 

Nieuwe gemeenteraad
Op dinsdag 29 maart wordt door de gemeenteraad onder-
zoek gedaan naar de geloofsbrieven van de kandidaat raads-
leden. Die avond wordt er ook afscheid genomen van de ge-
meenteraadsleden die niet meer terug keren in de nieuwe 
gemeenteraad. Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd. 

Restauratie 
rolstoelpad Geldrop 
28 maart van start
Komende maandag 28 maart start de restauratie van het 
rolstoelpad in de bossen van Geldrop. De werkzaamhe-
den zelf duren zo’n twee dagen en worden uitgevoerd 
door de fi rma Terrastab die het pad destijds ook heeft 
aangelegd. Daarna moet de vernieuwde bovenlaag nog 
een tijdje uitharden. Op 6 april is het pad weer voor ieder-
een toegankelijk.

Gaten en kuilen
Het rolstoelpad in Geldrop zit nu, bijna 12 jaar na de aanleg, 
vol met gaten en kuilen. Het is dan ook niet meer te gebruiken 
voor het oorspronkelijke doel. Dat is afgelopen najaar ook al 
opgemerkt door bewoners die een handtekeningenactie zijn 
gestart. De gemeente heeft toen beloofd om het pad zo snel 
mogelijk op te knappen. Vanwege de winterperiode kon dat 
niet eerder dan nu. 

Duurzame restauratie
Het rolstoelpad is gemaakt van een mengsel dat bestaat uit 
voornamelijk cement en zand. Dit materiaal past bij het na-
tuurlijke karakter van het bos. De restauratie wordt zo duur-
zaam mogelijk uitgevoerd, onder andere door de materialen 
van het huidige pad opnieuw te gebruiken. Door deze te 
mengen met een speciaal bindmiddel ontstaat er een nieuwe 
stabiele en gladde funderingslaag. Het bindmiddel is volledig 
recyclebaar en niet schadelijk voor de natuur. Ook is er door 
het hergebruik tijdens de aanleg slechts minimaal aan- en af-
voer van materiaal nodig. Op die manier blijft de CO2-uitstoot 
beperkt.

Over het rolstoelpad
Het rolstoelpad is in 2010 aangelegd. Het pad is 660 meter 
lang loopt van het fi etspad op de Verlengde Sluitstraat de 
bossen in naar de Grote Bos in Geldrop. Ook Mierlo heeft 
een rolstoelpad, dat begint aan de Torenweg en voert het 
naar het Molenven. Dit pad van 1100 meter lang pad is nu 
nog in goede staat. De renovatie hiervan staat voor nu dan 
ook nog niet op de planning, maar de gemeente houdt de 
kwaliteit van dit pad wel goed in de gaten.
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Gratis opleidingen bespaar- en energiecoach via 
Energiehuis Slim Wonen  
Lijkt het u leuk om andere bewoners van Geldrop en 
Mierlo te helpen met het besparen van energie en geld? 
Hebt u uw (huur)woning al extra verduurzaamd met 
maatregelen zoals radiatorfolie, ledlampen, tochtstrip-
pen of iets anders? En bent u bereid u verder te ver-
diepen in praktische besparende maatregelen voor 
woningen? Word dan als vrijwilliger bespaar- of ener-
giecoach in onze gemeente. In samenwerking met het 
EnergieHuis Slim Wonen bieden we u gratis de cursus-
sen tot ‘Bespaarcoach’ of  ‘Energiecoach’ aan! Doe mee 
en meld u aan!

Cursus bespaarcoach
Tijdens deze opleiding van 3 avonden leert u hoe u met een-
voudige maatregelen elektriciteit en gas kunt besparen. Na 
afronding krijgt u een certifi caat en bent u inzetbaar voor lo-
kale voorlichtingsacties. Als u zich nog verder wilt verdiepen 
in het verduurzamen van woningen, kunt u ook door met de 
vervolgcursus Energiecoach. 

Deze cursus is op dinsdag 12, dinsdag 19 en donderdag 
28 april en duurt telkens van 19:00 tot 21:00 uur. 

De locatie  is De Koning op de Mierloseweg 301 in Helmond.
U kunt zich gratis aanmelden tot 8 april 2022.

Cursus energiecoach
De cursus Energiecoach duurt 7 avonden en start in mei van 
dit jaar. Hierbij staat telkens een ander thema centraal, zoals 
woningisolatie, de warmtepomp, zonnepanelen en het voor-
lichtingsgesprek. U kunt deze cursus alleen volgen als u het 
certifi caat Bespaarcoach heeft gehaald. Na het succesvol af-
sluiten van deze cursus, wordt u onderdeel van het regionale 

‘Energiecoach team’. U bent dan 
1 à 2  per maand beschikbaar als 
vrijwilliger waarbij u huiseigenaren 
helpt met verduurzamen. 

Deze cursus start met een korte instapavond op 3 mei. Daar-
na is het op dinsdag 10 mei, 17 mei, 31 mei, 7 juni, 21 juni, 
28 juni en 5 juli telkens van 19:30 tot 22:00 uur. De locatie is 
De Koning op de Mierloseweg 301 in Helmond.
Gratis aanmelden kan tot 1 mei 2022.

Over het Energiehuis Slim Wonen
Het Energiehuis Slim Wonen is een serviceloket voor en 
door bewoners. De energiecoaches van het Energiehuis hel-
pen met slim energie besparen en gratis voorlichting. U kunt 
op de website van het Energiehuis deskundige en onafhan-
kelijke informatie krijgen om uw woning te verduurzamen. 
Het Energiehuis Slim Wonen is een samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel. 
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is 
een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en 
het Energieloket Zuidoost Brabant.
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28 april en duurt telkens van 19:00 tot 21:00 uur. het Energieloket Zuidoost Brabant.

Groei mee naar een gezond klimaat!

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 50A in Geldrop
Datum ontvangst : 8 maart 2022
Omschrijving : plaatsen geldautomaat
Zaaknummer : 17711139267

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 67 
in Mierlo

Datum ontvangst : 9 maart 2022
Omschrijving : restaureren en renoveren 

gemeentelijk monument 
Zaaknummer : 17711139980

Locatie : Venkel ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 16) in 
Geldrop

Datum ontvangst : 9 maart 2022
Omschrijving : rooien van een kastanje in verband 

met kastanjebloedingsziekte fase 4
Zaaknummer : 17711140270

Locatie : Heer van Rodestraat 
ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 58) in Mierlo

Datum ontvangst : 9 maart 2022
Omschrijving : rooien van twee 

kastanjes in verband met 
kastanjebloedingsziekte

Zaaknummer : 17711140412

Locatie : De Zegge in Geldrop
Datum ontvangst : 9 maart 2022
Omschrijving : uitbreiding zoutloods en opslag 

bouw materieel
Zaaknummer : 17711140537

Locatie : Rietstraat 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 maart 2022
Omschrijving : wijzigen bestaande dakopbouwen
Zaaknummer : 17711143820

Locatie : Lambertushof 60 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 maart 2022
Omschrijving : vervangen overkapping
Zaaknummer : 17711143952

Locatie : Rietstraat 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 maart 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711144066

Locatie : Hoog Geldrop 64 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 maart 2022
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 17711144262

Locatie : Luchen deelgebied 3A in Mierlo
Datum ontvangst : 11 maart 2022
Omschrijving : afgraven van talud van bestaande 

watergang, aanleg van talud ten 
behoeve van een woongebied, 
verleggen bestaande watergang, 
aanleg overstortleiding

Zaaknummer : 17711144401

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Papenvoort 22 in Geldrop
Omschrijving : kappen van een populier
Zaaknummer : 17711098709

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Wielewaal 39 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 maart 2022
Omschrijving : uitbreiden woonhuis en bouwen 

garage/berging
Zaaknummer : 17711084710

Locatie : Zwembadweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij

  huisnummer 7) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 maart 2022
Omschrijving : rooien van een wilg door slechte 

vitaliteit en stormschade en 
een populier door stamrot niet 
duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711114053

Locatie : Gaspeldoorn 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 maart 2022
Omschrijving : plaatsen van een geluidsscherm 

op een bestaande (lage) 
  aarden wal
Zaaknummer : 17711088096

Locatie : Waleweinlaan 126 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 maart 2022
Omschrijving : plaatsen nieuw raam in zijgevel
Zaaknummer : 17711122487

Locatie : Rielsedijk 44 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 maart 2022
Omschrijving : aanleggen uitrit
Zaaknummer : 17711055532

Locatie : Willem van Gentstraat 31 in 
Geldrop

Verzenddatum besluit : 17 maart 2022
Omschrijving : vervanging dak
Zaaknummer : 17711126779

Locatie : Langstraat 4 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 maart 2022
Omschrijving : aanpassing gevel
Zaaknummer : 17711104640

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een 
kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet 
mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

B E K E N D M A K I N G E N



Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen 
deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, 
kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? 
Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Geldrop, Admiraal Byrdstraat 193
Verzenddatum besluit :  29-03-2022
Omschrijving :  Het plaatsen van een hoogwerker 

op 29 maart 2022 van 08:00 uur 
  tot 17:00 uur
Zaaknummer :  1139734

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw 
bezwaarschrift digitaal in te dienen via 
www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken/. Hiervoor moet u 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD 
voor particulieren / E-Herkenning voor bedrijven).  

Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-
Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. 

Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? 
Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit 
omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend 
op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer” voor:

• Loonbedrijf D. van Stipdonk B.V. voor het veranderen 
van een inrichting (uitbreiding inrichting en specifi catie 
opgeslagen (afval)stoffen) aan het Bogardeind 182 in 
Geldrop. De melding is ingediend op 24 februari 2022.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 
25 maart tot en met 7 april 2022 (2 weken) ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. 
De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot 
en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt 
u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij, 
telefoonnummer (040) 289 38 93.
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Afval Scheiden?  
Geldrop-Mierlo kan ‘t!

Wat zit er in 
uw grijze kliko dat er 
niet in thuishoort?


