
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 31 maart 2022

Gemeente actueel

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING 
Dinsdag 5 april 2022
(‘t Plein)

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslagen commissie 
Samenleving van 15 en 21 februari 
2022 

4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelin-
gen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, 
Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Besluitvorming

19.45 5. Opstellen lokale inclusie-agenda 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

Aan de hand van een presentatie wordt 
ingegaan op wat we onder inclusie 
verstaan en hoe we ons traject hiervoor 
inrichten.

20.30 6. Accommodatiebeleid 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)  

Het agendapunt is ingebracht door het 
CDA.

De uitgangspunten / denkrichtingen 
Accommodatiebeleid Mierlo zijn gepre-
senteerd in de commissievergadering 
van 21 februari 2022. In het rapport 
wordt invulling gegeven aan uitgangs-
punten t.b.v. een 9-tal gebouwen. We 
hebben om een accommodatiebeleid 
Geldrop-Mierlo, inclusief criteria, ge-
vraagd wat betrekking heeft op zo’n 
60 gebouwen! Zie hierbij ook de vraag-
stellingen in het amendement bij punt 
a t/m h. Integratie met sport en mogelijk 
onderwijs is onderdeel van het amen-
dement.

Oordeelsvorming 

21.00 7. Begrotingswijziging en -toelich-
ting 2022 GGD (RV GM2022-1044400) 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

De GGD Brabant-Zuidoost is voorne-
mens een begrotingswijziging door te 
voeren als gevolg van wijzigingen in 
het Rijksvaccinatieprogramma. Aan 
gemeenten wordt de mogelijkheid 
geboden tot het geven van een ziens-
wijze. Het college heeft een concept 
zienswijze voorgelegd. Er wordt voor-
gesteld om een positieve zienswijze af 
te geven, met twee aandachtspunten; 
fi nanciën (1) en vaccinatiedagen (2).

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

21.15 8. Regiovisie norm voor 
opdracht-geverschap 10 voor de 
Jeugd (RV GM2022-1080382) 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

Centraal in de Norm van Opdracht-
geverschap staat de regiovisie. Regio’s 
worden geacht om de regiovisie invul-
ling te geven aan de hand van een 
achttal vraagstukken die in de Norm 
voor Opdrachtgeverschap beschre-
ven staan. Op basis hiervan legt de 
jeugdregio afspraken vast over dat én 
hoe gemeenten willen samenwerken 
binnen de jeugdregio. Ook bepalen zij 
een richting over wat de regio op de 
langere termíjn samen doet en hoe 
de beschikbaarheid van benodigde 
jeugdhulpfuncties geborgd wordt. Een 
belangrijk onderdeel in de norm is ener-
zijds de verbinding met bovenregio-
nale jeugdhulpfuncties en anderzijds 
de aansluiting op het lokale beleid en 
gemeentelijke toegang.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
het spreekrecht.

Beeldvorming

21.45 9. Taskforce Sociaal Domein
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

Er wordt een presentatie gegeven 
waarbij door de leden vragen gesteld 
kunnen worden.

Algemeen

22.45 10. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
Woensdag 6 april 2022
(‘t Plein)

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag commissie 
Ruimte van 14 februari 2022 

4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelin-
gen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, 
Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Besluitvorming

19.45 5. Inspreken Horecavereniging 
Dommeldal 
(portefeuillehouder Jeucken)

Dankzij het coronatijdperk hebben veel 
horecaondernemers het erg lastig. 
Bijna alle ondernemers hebben schul-
den en knokken voor hun bestaans-
recht. Horecavereniging Dommeldal 
wil de gemeenteraad graag hierover 
informeren.

20.15 6. Uitwerking Omgevingsvisie 
Geldrop-Mierlo deel I 
(portefeuillehouder Jeucken) 

In februari heeft de raad gesproken 
over de omgevingsvisie op hoofdlijnen. 
Hierbij heeft de raad aangegeven graag 
meer betrokken te worden op de in-
houd. In de uitwerkingsfase tot ontwerp 
omgevingsvisie plannen we daarom 
graag een avond ten behoeve van 
inhoudelijke bespreking. Tijdens deze 
avond voeren we het gesprek over de 
verdere uitwerking van de opgaven in 
de omgevingsvisie. Hierbij gaan we op 
zoek naar de balans in de uitwerking, 
enerzijds zodat de omgevingsvisie vol-
doende uitnodigend en fl exibel blijft, an-
derzijds om voldoende detailniveau te 
bieden. We doen dit aan de hand van 
een korte presentatie gevolgd door een 
gesprek over de uitwerking (hoofdkeu-
zes) van de doelen en ambities uit de 
omgevingsvisie op hoofdlijnen. Wat is 
binnen een thema of gebied belangrijk 
om verder uit te werken in de omge-
vingsvisie? Indien mogelijk in groepen 
aan de hand van stellingen.

Oordeelsvorming 

21.15 7. Nota Dierenwelzijn 
(RV GM2022-198380) 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

Het ontwikkelen van beleid op het ter-
rein van dierenwelzijn is opgenomen in 
het coalitieprogramma 2018-2022. Met 
de nu opgestelde nota dierenwelzijn 
wordt hier invulling aan gegeven.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

21.45 8. Afvalstoffenverordening 
Geldrop-Mierlo 2021 
(RV GM2022-270577) 
(portefeuillehouder Van Otterdijk)

De huidige Afvalstoffenverordening 
moet geactualiseerd worden, onder 
andere om de invoering van de JA-JA 
sticker mogelijk te maken. De ontwerp-
verordening heeft vanaf 25 november 
t/m 10 januari voor iedereen ter inzage 
gelegen. Hierop zijn geen reacties 
ontvangen. Daarom wordt de Afvalstof-
fenverordening ongewijzigd aan de 
raad ter vaststelling voorgelegd.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
het spreekrecht.

Algemeen

22.10 9. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 289 38 93 of 
per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.
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Gemeente actueel
AGENDA* INFO-AVOND
Maandag 11 april 2022
(‘t Plein)

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

Beeldvorming

19.35 2. Gebiedsvisie Grote Bos 
(portefeuillehouder Jeucken)

De gezamenlijke partijen in het gebied 
Grote Bos zijnde Anna, Strabrecht 
College en gemeente willen de raad 
graag informeren over de gebiedsvisie 
voor de Grote Bos.

20.35 3. Sociale Index en Armoedemonitor 
(portefeuillehouder Looijmans)

Voor de gemeente Geldrop-Mierlo 
is begin 2022 een Armoedemonitor 
ontwikkeld. Middels deze monitor is 
het mogelijk om meer zicht te krijgen 
op (de kans op) armoede en armoede-
problematiek onder inwoners van onze 
gemeente. De monitor wordt aan u
gepresenteerd en er wordt per wijk 
inzicht gegeven. Daarnaast is over het 
jaar 2021 nieuwe informatie verzameld 
voor de Sociale Index van 
Geldrop-Mierlo.

Tijdens de presentatie worden de 
verschillende wijken van de gemeente 
gepresenteerd door deze informatie 
met u te delen. In de toekomst zal de 
Sociale Index ook voorzien worden van 
informatie afkomstig uit de Armoede-
monitor.

Algemeen

21.35 4. Sluiting

De onderwerpen, die op een info avond aan de orde ko-
men, worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. 
In deze fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke 
discussie gevoerd  en is standpuntbepaling nog niet aan de 
orde.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
Op maandag 4 april 2022 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 te 
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 
18:30 uur:  De bezwaarschriften gericht tegen het verle-

nen van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een woonhuis aan de Hulst 
151a in Geldrop. 

19:00 uur:  De bezwaarschriften gericht tegen het afwij-
zen van een tegemoetkoming in de planscha-
de naar aanleiding van de bestemmingsplan-
nen “Groot Luchen”, “Luchen Weteringpark” 
en het gelijknamige exploitatieplan.     

19:30 uur:  Het bezwaar gericht tegen het afwijzen van 
een tegemoetkoming in de planschade naar 
aanleiding van de bestemmingsplannen 
“Groot Luchen”, “Luchen Weteringpark” en 
het gelijknamige exploitatieplan.

20:00 uur:  Het bezwaar gericht tegen het weigeren van 
een omgevingsvergunning voor het maken 
van een in-/uitrit aan het Emopad 7 in Geldrop.

Van de hoorzitting worden geluidopnamen gemaakt. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u 
om contact op te nemen met het secretariaat van de Com-
missie voor Bezwaarschriften indien u voornemens bent 
als toehoorder de zitting bij te wonen. 

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE
Dinsdag 12 april 2022
(‘t Plein)

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelin-
gen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, 
Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Beeldvorming

19.40 4. Uitwerking Omgevingsvisie 
Geldrop-Mierlo, deel II 
(portefeuillehouder Jeucken)

In februari heeft de raad gesproken 
over de omgevingsvisie op hoofdlijnen. 
Hierbij heeft de raad aangegeven graag 
meer betrokken te worden op de in-
houd. In de uitwerkingsfase tot ontwerp 
omgevingsvisie plannen we daarom 
graag een avond ten behoeve van 
inhoudelijke bespreking. Tijdens deze 
avond voeren we het gesprek over de 
verdere uitwerking van de opgaven in 
de omgevingsvisie. Hierbij gaan we op 
zoek naar de balans in de uitwerking, 
enerzijds zodat de omgevingsvisie vol-
doende uitnodigend en fl exibel blijft, an-
derzijds om voldoende detailniveau te 
bieden. We doen dit aan de hand van 
een korte presentatie gevolgd door een 
gesprek over de uitwerking (hoofdkeu-
zes) van de doelen en ambities uit de 
omgevingsvisie op hoofdlijnen. Wat is 
binnen een thema of gebied belangrijk 
om verder uit te werken in de omge-
vingsvisie? Indien mogelijk in groepen 
aan de hand van stellingen.

Algemeen

21.10 5. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 289 38 93 of 
per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. 
De griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de 
vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie 
ook tijdens de vergadering uitdelen.

www.geldrop-mierlo.nl

Winnaars Sportgala 
in het zonnetje gezet
De winnaars van de Sportgala zijn afgelopen vrijdag tij-
dens een feestelijke avond in cultureel centrum Hofdael 
in het zonnetje gezet. 

In elke van de vijf categorieën waren drie genomineerden. 
De jury, bestaande uit wethouder Peter Looijmans, Hans Ver-
meulen van de Sportraad en Toon Gerbrands, algemeen di-
recteur PSV, heeft de volgende winnaars gekozen:

Talent t/m 18 jaar: Maud van Kempen, PSV Zwemsporten
Sporter van het jaar: Wim Bevers, Sportcentrum Topfi t
Coach van het jaar: Ramon de Meijer, Coach Nederlands 
Jeugdteam Schoonspringen
Innovatieprijs: Thalassa, LOGO en Trap met Lust Dommel-
streek
Sportwaarderingsprijs: Fransje Rovers, De Doorzetters

Burgemeester Jos van Bree benadrukte dat vrijwilligers on-
misbaar zijn voor (sport)verenigingen. Elke vereniging heeft 
vrijwilligers nodig en het Sportgala is dus ook een waardering 
voor hen die zich inzetten voor hun vereniging. 

We feliciteren alle winnaars met hun verkiezing.

Mantelzorgcafé 
Geldrop-Mierlo: 
mantelzorgers ontmoeten 
mantelzorgers
Speciaal voor al onze mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo orga-
niseren wij het mantelzorgcafé. Hoe fi jn is het om even je ver-
haal te doen bij iemand die je begrijpt, omdat je in hetzelfde 
schuitje zit of hetzelfde hebt meegemaakt? U bent van harte 
welkom bij het mantelzorgcafé om gezellig samen even een 
kop koffi e of thee te komen drinken en/of ervaringen uit te 
wisselen. Gewoon even wat tijd voor uzelf!

Wanneer: 
• Woensdag 6 april tussen 11.00 – 13.00 uur  bij Heerenhuys 

23 in Geldrop.
• Donderdag 7 april tussen 10.00 – 11.30 uur bij De Koffer 

in Mierlo. 

Tijdens de inloop is altijd een van de gastvrouwen aanwezig, 
Ricky Sanderse of Nellie de Hoon. Zij ontvangen u graag, dus 
loop gerust eens binnen! U bent van harte welkom. 
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Gemeente actueel

Inwonersavond 
mobiliteit en 
ontwikkeling centrum 
Geldrop
Op woensdagavond 13 april van 19.00 tot 21.00 uur orga-
niseren we in Centrum Hofdael een inwonersavond over 
de ontwikkeling van het centrum van Geldrop. Op deze 
avond presenteren we de concept omgevingsvisie en 
gaan we in deelsessies met u in gesprek over de volgen-
de thema’s: parkeren en bereikbaarheid, nieuwe functies 
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. Dus gaan we kij-
ken naar welke doelgroepen gaan waar parkeren. Wat moet 
dichtbij de winkels en de woningen en wat kan meer op af-
stand? En wat zijn daarbij de randvoorwaarden? Op 13 april 
laten we de uitgangspunten zien voor een eerlijke verdeling 
van de parkeerbehoefte en bespreken graag uw zorgen en 
wensen.

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 ontmoeten, 
ontwikkelen en ontspanning. Welke functies gaan daarbij hel-
pen en waar kunnen deze landen?

Toekomstige inrichting van de ruimte
Klimaatverandering vraagt om andere oplossingen. We heb-
ben 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 ontmoe-
tingsplek 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 erbij zijn op 13 april? 
Om een idee te krijgen op hoeveel mensen we mogen reke-
nen, vragen we u ons te laten weten of u deelneemt aan deze 
avond. Dat kan door het sturen van een e-mail aan omge-
vingsvisie@geldrop-mierlo.nl.

Bent u op 13 april niet in de gelegenheid, maar wilt u wel 
bijdragen? Op dinsdag 19 april organiseren we een digitale 
inloop waarbij u kunt reageren op alle thema’s in de omge-
vingsvisie.

2040

Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur test de 
Nederlandse overheid het luchtalarm. Zo ook maandag 4 april 
aanstaande. Het geluid van het luchtalarm duurt 1 minuut en 
26 seconden. Er is dan niets aan de hand en u hoeft niets te doen.

Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, 
is er sprake van een noodsituatie. U moet dan direct naar binnen, en 
ramen en deuren sluiten.

Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April
At 12.00 noon on the first Monday of every month the public warning 
sirens are tested all over the Netherlands. The next test will be on 
Monday 4 April at 12.00. The sirens will sound for 1 minute and 
26 seconds. There is nothing to worry about and you don’t have to do 
anything.

If the sirens sound for longer and repeatedly, it means that there is an 
emergency of some kind. Go inside immediately and close all doors 
and windows. 

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах 
випробування повітряної тривоги. 
Кожного першого понеділка місяця о 12:00 уряд Нідерландів 
тестує сповіщення повітряної тривоги. Так само буде і в понеділок, 
4 квітня. Звук сирени повітряної тривоги триває 1 хвилину 
26 секунд. Це не означає що щось трапилося - вам не потрібно 
нічого робити.

Коли сирени лунають довше і кілька разів поспіль, тільки тоді це 
означає виникнення надзвичайної ситуації. У цьому разі потрібно 
негайно зайти всередину, закрити вікна та двері.

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги 
Каждый первый понедельник каждого месяца в Нидерландах 
проводится проверка работы воздушной тревоги. Такой тест 
произойдет и в начале следующего месяца, 4 апреля. Сигнал 
воздушной тревоги будет длиться 1 минуту 26 секунд. Это только 
тест, ничего делать не надо.

Если сигнал сирен длится дольше и повторяется раз за разом, 
значит тревога настоящая. Надо немедленно идти в ближайшее 
помещение и закрыть окна и двери. 

Maandag 4 april om 12.00 uur 
test luchtalarm
Public warning sirens to be tested at 12.00 on Monday 4 April

У понеділок, 4 квітня, о 12.00 годині в Нідерландах випробування 
повітряної тривоги. 

В понедельник 4 апреля в 12:00 тест воздушной тревоги

Maandag 4 april om 12.00 uur test luchtalarm

Kijk voor info over onze gemeente op www.geldrop-mierlo.nl.
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Nog meer nieuwe locaties voor laadpalen elektrische auto’s
Er gaan steeds meer mensen elektrisch rijden. Daar-
om gaat de gemeente de komende tijd extra laadpalen 
plaatsen. Dat doen we aan de hand van een zogenoem-
de plankaart met daarop de geplande locaties van die 
laadpalen. In 2021 hebben we aan inwoners een eerste 
plankaart voorgelegd met daarop 21 locaties voor laad-
palen. We willen u nu een tweede plankaart voorleggen 
met 46 nieuwe locaties voor laadpalen. Deze tweede 
plankaart is in concept klaar en u kunt er nu uw reactie 
op geven. 

Wat is de plankaart?
Op de plankaart worden laadpalen gepland op plekken waar 
we, op basis van buurtkenmerken, grotere aantallen elek-
trische rijders verwachten. Voordeel van zo’n plankaart is 
dat laadpalen sneller kunnen worden geplaatst dan nu het 
geval is. Een aanvraag voor een laadpaal in de buurt van 
een locatie op de plankaart kan dan op korte termijn worden 
toegekend en uitgevoerd. Daarnaast gaat de leverancier bin-
nen een periode van twee jaar sowieso de laadpalen van de 
plankaart plaatsen. Met een laadpaal in de buurt wordt het 
extra interessant om over te stappen op elektrisch rijden. 

Hoe kunt u de plankaart inzien?
Bekijk de conceptplankaart op www.geldrop-mierlo.nl. Deze 
plankaart ligt ook bij de balie van het gemeentehuis ter inza-
ge. Mocht u een locatie voor een laadpaal niet geschikt vin-
den, dan kunt u via de button op de pagina van de plankaart 
uw reactie sturen aan de gemeente. Geef daarin de reden 
aan waarom u de locatie niet geschikt vindt. U kunt uiterlijk 
tot en met zondag 24 april 2022 reageren. Wij nemen uw 
reactie mee bij het maken van de defi nitieve plankaart.

Wilt u nu al elektrisch rijden?
U hoeft niet te wachten op de plankaart voor de aanleg van 
een laadpaal in uw buurt. Rijdt u (binnenkort) een elektrische 
auto? Heeft u geen parkeergelegenheid op eigen terrein? 
En wilt u een laadpaal bij u in de buurt, bijvoorbeeld omdat 
er nog geen laadpaal staat of een openbare laadpaal altijd 
bezet is? Vraag dan eenvoudig via onze website een open-
bare laadpaal aan. Dat is voor u als inwoner geheel koste-
loos. Natuurlijk betaalt u wel voor het laden zelf. U kunt een  
openbare laadpaal aanvragen via www.geldrop-mierlo.nl/
oplaadpaal-elektrische-auto. Hier vindt u ook meer informatie 
over de spelregels. 

Heeft u een invalidenparkeerplaats en u wilt elektrisch rijden, 
neem dan contact op met de gemeente, dan bekijken we op 
maat wat mogelijk is.

Subsidie voor gebruikte of nieuwe elektrische auto
Het is nu extra aantrekkelijk om over te stappen op elek-
trisch rijden. U kunt namelijk subsidie krijgen als u een nieu-
we elektrische auto of een gebruikte elektrisch auto koopt of 
leaset. Voor meer informatie, zie www.rvo.nl/sepp. Let op, er 
is tot en met 2024 jaarlijks een maximaal budget in de sub-
sidiepot beschikbaar.Rioolvervanging en 

herinrichting Dwarsstraat
Op maandag 4 april starten we met de rioolvervanging 
en herinrichting van de Dwarsstraat. 

We leggen een gescheiden rioolstelsel aan. Dat wil zeggen 
dat er een buis komt om het afvalwater naar de rioolwater-
zuivering af te voeren en een aparte (infi ltratie)buis voor het 
regenwater. Dit veel schonere water hoeft niet gezuiverd te 
worden en kan langzaam in de grond zakken. Na het ver-
vangen van het riool, vernieuwen we de bestrating en het 
asfalt. De totale werkzaamheden gaan zo’n half jaar duren. 
We verwachten eind oktober 2022 klaar te zijn.

Bereikbaarheid en omleidingen
Tijdens uitvoering van de werkzaamheden is de Dwarsstraat 
afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Via de weg Grote 
Bos wordt het doorgaande verkeer tussen de Mierloseweg 
en de Sluisstraat omgeleid.

Afsluiting kruispunt Dwarsstraat/Sluisstraat
Voor de aanleg van de riolering in de Dwarsstraat moeten 
we het kruispunt met Sluisstraat afsluiten voor al het ver-
keer. De afsluiting van het kruispunt gaat naar verwachting 
2 weken duren van 4 april tot en met 15 april. Tankstation 
Van Vonderen blijft bereikbaar via route Witte de Withstraat- 
Sluisstraat.

Planning werkzaamheden Dwarsstraat
De werkzaamheden worden in vijf werkvakken opgesplitst 
om de (parkeer)overlast en de loopafstand van uw gepar-
keerde auto naar uw woning zoveel mogelijk te beperken. 
Hieronder leest u de volgorde van uitvoering in de Dwars-
straat:
- Werkvak 1: tussen Sluisstraat en Ophoviusstraat.
- Werkvak 2: tussen Ophoviusstraat en Van Erpstraat.
- Werkvak 3: tussen Van Erpstraat en Vincent van de Heu-

velstraat.
- Werkvak 4: tussen Vincent van de Heuvelstraat en Willem 

Knaapenstraat.
- Werkvak 5: tussen Willem Knaapenstraat en Grote Bos.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willy van 
de Westerlo of Bas van Lieshout van de afdeling Ruimte. 
Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Save the date: Digitale inloopavond omgevingsvisie
Op dinsdagavond 19 april tussen 19.00 tot 21.00 uur 
stellen we alle inwoners in de gelegenheid om digitaal 
te reageren op de thema’s in de Omgevingsvisie.

Wat is de Omgevingsvisie?
De omgevingsvisie is een integrale en lange termijn vi-
sie met strategische beleidskeuzen voor de fysieke leef-
omgeving. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene 
wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, 
wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bos-
sen, enzovoort. Het begrip gaat dus over van alles; een 
compleet en complex plaatje. 

Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 een Omgevingsvisie 
hebben vastgesteld. De Omgevingsvisie is dus niet een 
optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, 
maar een samenhangende visie op strategisch niveau. 
De Omgevingsvisie is één van de instrumenten binnen 
de Omgevingswet die op 1 januari 2023 in werking treed.

Uw inbreng is verwerkt
In het najaar hebben we met u gesproken over de vraag-
stukken en ambities in de centra van Geldrop en Mierlo, 
de wijken en het buitengebied. Uw bijdragen zijn verwerkt 
tot een Omgevingsvisie op hoofdlijnen. 

De concept Omgevingsvisie kunt u bekijken op 
www.geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl/nieuws.

We werken nu toe naar de laatste stap: de omgevings-
visie!

Hoe doen we dit?
De omgevingsvisie op hoofdlijnen is de basis voor de ver-
dere uitwerking naar een concept-omgevingsvisie. Dat 
betekent dat we aan de doelen en ambities nu de hoofd-
lijnen van het beleid gaan toevoegen. Daarnaast bepalen 
we samen hoe we de visie tot uitvoering gaan brengen.

Op dinsdag 19 april om 19.00 uur presenteren we de con-
cept omgevingsvisie, waarna u kunt reageren op de ver-
schillende thema’s in de omgevingsvisie. 

Wilt u hierbij zijn? 
Meld u dan aan door het 
sturen van een e-mail aan 
omgevingsvisie@
geldrop-mierlo.nl. 
U ontvangt dan een be-
vestiging met een link naar 
de vergadering. 

Training mindfulness voor mantelzorgers
Woont u in Geldrop-Mierlo en bent u mantelzorger voor 
iemand in deze gemeente? Dan kunt u gratis meedoen 
aan een training mindfulness voor mantelzorgers.

Ook zorgen voor uzelf
Als mantelzorger bent u vooral gericht op de zorg voor een 
ander, maar goed voor uzelf zorgen is minstens zo belang-
rijk. Dit staat dan ook centraal in deze mindfulnesstraining. 
U krijgt methoden aangereikt om te leren ontdekken wat uw 
eigen wensen en behoeften zijn. Hierdoor ontstaat meer ba-
lans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor uzelf en krijgt 
u inzicht in waar u energie van krijgt en wat u energie kost.

Ervaringen delen
Tijdens de training leert u open te staan voor uw emoties en 
hoe u beter met die  emoties kunt omgaan. U zult merken dat 
dit veel energie geeft. Doordat deze training een groepstrai-
ning is, kunt u ervaringen delen met mensen in een verge-
lijkbare situatie. Herkenning, erkenning en samen iets delen, 
versterken het effect van mindfulness en geven de training 
extra verdieping.

Praktische informatie
De trainer is Ronald Hochstenbach, hij is een gecertifi ceerd 
mindfulnesstrainer (zie ook mindfulnesstrainingen.info).

Voor de training heeft u een matje, dekentje en een kussen 
nodig. Omdat we die gezien de huidige coronamaatregelen 
niet op een veilige manier kunnen verschaffen, vragen we u 
deze zelf mee te nemen.

Data en inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de training via www.lerenmet-
lev.nl/inwoners. Kies links in het menu voor ‘Volwassenen’. 
Vervolgens ziet u een lijst met daarin de training Mindfulness 
voor Mantelzorgers. Op de pagina van de training kunt u zich 
kosteloos inschrijven.

Er is op dit moment nog plek bij deze groepen:
Training 2 (3 bijeenkomsten)
6 april 2022
19:30 - 22:00 uur

13 april 2022
19:30 - 22:00 uur

20 april 2022
19:30 - 22:00 uur
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Herstel asfalt winterschade
Donderdag 31 maart starten we met het herstellen van 
de winterschades aan het asfalt op diverse plaatsen in 
Geldrop en Mierlo. 

De uitvoering gaat naar verwachting tot en met vrijdag 8 april 
duren en vinden plaats op de volgende locaties: 
• Bogardeind; 
• Kruising Eindhovenseweg – Gijzenrooiseweg; 
• Hooge Akker; 
• Eindhovenseweg – kruising Papenvoort; 
• Laan der Vier Heemskinderen; 
• Kervel; 
• Sporkehout; 
• Bosrand; 
• Geldropseweg rotonde Santheuvel-West; 
• Haakakker; 

• Geldropseweg rotonde Industrieweg; 
• Ambachtweg; 
• Aardborstweg(fi etspad) kruising Wolfsberg; 
• Burgemeester van Lokvenstraat; 
• Sanghorst; 
• Broekstraat; 
• Vaarleseweg.

Tijdens de werkzaamheden moet u rekening houden met 
kortstondige verkeershinder op de diverse locaties. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart te 
Walvaart van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via tele-
foonnummer (040) 289 38 93.

Alleenreizende jeugdigen vinden opvang in voormalig 
logeergebouw van Bouw Infra Campus Helmond de Peel
De oorlog in Oekraïne heeft grote humanitaire gevolgen. 
In alle Veiligheidsregio’s wordt hard gewerkt om vluch-
telingen op te vangen. Ook in onze Veiligheidsregio zoe-
ken alle gemeenten naar locaties voor de huisvesting 
van Oekraïense vluchtelingen voor korte of langere tijd. 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft be-
sloten om alleenreizende jeugdigen uit Oekraïne op te 
gaan vangen in het voormalig logeergebouw van Bouw 
Infra Campus Helmond de Peel in Mierlo. De omwonen-
den van de locatie zijn hierover geïnformeerd en hebben 
afgelopen zaterdag een al kijkje kunnen nemen in het 
gebouw. 

De begeleiding wordt opgezet door Stichting Het Vergeten 
Kind. Zij zijn al van start gegaan met het werven van extra 
vrijwilligers voor dit doel. Ook wordt er hard gewerkt om dit 

gebouw geschikt te maken voor verblijf van maximaal 66 jon-
geren onder de 18 jaar. Voor de jongeren is de opvang hier 
tijdelijk. Zodra het mogelijk is zullen zij worden opgevangen 
door een gastgezin. 

Verantwoordelijkheid nemen
Als gevolg van het extreme geweld en de humanitaire ramp 
die zich afspeelt in Oekraïne zijn de Veiligheidsregio’s in 
Nederland, door het Kabinet gevraagd om te zoeken naar 
mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onder-
dak te bieden. Natuurlijk neemt Geldrop-Mierlo haar ver-
antwoordelijkheid hierin. We zoeken samen met woning-
corporaties naar passende huisvesting. De situatie van de 
Oekraïners is onzeker, maar we gaan er vooralsnog vanuit 
dat deze huisvesting voor maximaal een jaar nodig is.

Vrijwilligers gezocht
Het Vergeten Kind zoekt op korte termijn meerdere 
vrijwilligers voor diverse werkzaamheden. Via de website 
www.hetvergetenkind.nl/contact/vacatures/vrijwilligers-voor-
noodopvanglocatie-vluchtelingen kunnen vrijwilligers zich 
aanmelden. 

Meer informatie
Op de pagina www.geldrop-mierlo.nl/opvang-oekraiense-
vluchtelingen vindt u de meest actuele stand van zaken 
rondom de opvang(locaties). Ook vindt u daar informatie 
over zaken die u zelf kunt doen om te helpen.

Afval Scheiden?  
Geldrop-Mierlo kan ‘t!

Grijze bak 
minder snel vol?

Goed voor milieu 
én uw 

portemonnee!

Terugblik nationale Opschoondag: van sigarettenfi lters tot 
kunstkerstboompjes opgeruimd
De landelijke Opschoondag van 19 maart jongstleden 
was een succes. In een paar uur verzamelden 42 vrijwilli-
gers zo’n 70 zakken zwerfafval.  Opvallend was de grote 
hoeveelheid sigarettenfi lters. Hieronder een interview 
van Liesbeth Dirkse (IVN Geldrop) met een deelnemer en 
met organisatoren Ton van Herpen, Arend Bolt en Plonie 
van Campen. 

Ton, jij was betrokken bij de organisatie van de 
Opschoondag in Mierlo. Hoe kijk je hierop terug?
“We waren met twaalf mensen, verdeeld over de Mierlose 
Schonen en IVN Mierlo-deelnemers. In totaal hebben we 
twintig zakken met zwerfafval opgehaald plus een vracht-
wagen- en personenautoband. De afvalruimers waaierden 
vanuit Het Klokhuis uit in diverse richtingen, waaronder de 
snelweg en het kanaal. De deelnemers en ook ik vonden het 
een geslaagde dag.”

Arend, het was jouw eerste Opschoondag als nieuwe 
coördinator van de Werkgroep Schoon Geldrop-Mierlo 
en regisseur van de actie. Hoe heb je deze dag ervaren?
“Ik kijk terug op een succesvolle Opschoondag. In Geldrop 
haalden we met dertig vrijwilligers minstens vijftig zakken 
zwerfvuil op. Helaas moeten we tegelijk constateren dat er 
nog veel te veel zwerfvuil rondslingert op straat en in de na-
tuur.” 

Wat moet volgens jou er gebeuren om dit probleem 
beter aan te pakken? 
Naast het opruimen, zou er veel meer inspanning moeten 
zijn die is gericht op preventie en verantwoordelijkheid van 
producenten. Gelukkig wordt aan het eind van dit jaar sta-
tiegeld op blikjes ingevoerd. Dan zullen we vast een daling 
zien van het aantal blikjes (met name van Redbull), zoals 
we vorig jaar een daling zagen van plastic fl esjes sinds de 
statiegeldheffi ng.  

Waren er voldoende vrijwilligers?
“Het waren meer aanmeldingen dan we hadden verwacht. 
Helaas waren er onvoldoende grijpers om alle geboden hulp 
te kunnen inzetten. Het zou mooi zijn als zich nog wat meer 
mensen aansluiten bij onze groep Schoon Geldrop-Mierlo. 
Gelukkig heeft een aantal deelnemers van Opschoondag al 

aangegeven dat te doen. We zijn 
geholpen met elke inzet, ook als ie-
mand maar enkele maanden wil of 
kan meedoen. Mede-inwoners die zich ook willen inzetten 
tegen zwerfafval, kunnen zich aanmelden door een e-mail 
te sturen naar arendbolt@outlook.com met vermelding van 
naam, adres, telefoonnummer en het gebied of de wijk waar 
iemand zwerfaval wil opruimen. 

Plonie van Campen, jij ondersteunde de organisatie 
en coördineerde eerder de Cleanup Day in september. 
Hoe kijk jij terug?
“Heel tevreden en niet alleen over deze ene dag. We zijn 
als IVN-bestuur en Werkgroep Duurzaamheid ontzettend blij 
dat Arend Bolt de coördinatie van Schoon Geldrop-Mierlo op 
zich heeft genomen. Dat Arend nu ook gezamenlijke acties 
met IVN wil organiseren, komt heel goed uit aangezien er 
nogal veel op mijn bordje kwam te liggen.” 

Tot slot een deelnemer uit Geldrop: wat vond je het 
beste aan deze dag?
“Alles was top: de organisatie, de sfeer, het weer en de gast-
vrijheid van het organiserende IVN. Voor de Trekpleister 
hebben we wel een paar honderd sigarettenfi lters opgeruimd 
en ook rondom de horeca lag er veel zwerfafval. Het was wel 
een beetje balen dat ik een goed uur na mijn werk alweer 
blikjes en andere troep zag liggen in het winkelcentrum. Ik 
ben zeker van plan om volgend jaar weer mee te doen.”

mensen aansluiten bij onze groep Schoon Geldrop-Mierlo. 
Gelukkig heeft een aantal deelnemers van Opschoondag al 

blikjes en andere troep zag liggen in het winkelcentrum. Ik 
ben zeker van plan om volgend jaar weer mee te doen.”

Groei mee naar een gezond klimaat!
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Burgemeester van Lokvenstraat 
80-82 in Mierlo

Datum ontvangst : 11 maart 2022
Omschrijving : bouwen van een overkapping en 

uitbreiding hal/berging
Zaaknummer : 17711150354

Locatie : Dorpsstraat 101 in Mierlo
Datum ontvangst : 15 maart 2022
Omschrijving : realiseren van een uitweg/inrit
Zaaknummer : 17711152829

Locatie : Atalanta 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 16 maart 2022
Omschrijving : dakopbouw
Zaaknummer : 17711152926

Locatie : Sluisstraat 90 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 maart 2022
Omschrijving : winkel aanpassen naar 

woonruimte
Zaaknummer : 17711153037

Locatie : Ziggenstraat 20 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 maart 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711153237

Locatie : Lambertushof 20 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 maart 2022
Omschrijving : honden trimsalon aan huis
Zaaknummer : 17711153406

Locatie : Voortje 55 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 maart 2022
Omschrijving : realisering bestrating
Zaaknummer : 17711153664

Locatie : Bogardeind 156 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 maart 2022
Omschrijving : verhogen nok en aanbrengen 

isolatieplaten
Zaaknummer : 17711153914

Locatie : Pastoor de Winterstraat 19 in 
Mierlo

Datum ontvangst : 21 maart 2022
Omschrijving : wijzigen van het antenne 

opstelpunt
Zaaknummer : 17711156229

Locatie : Hogtsedijk 20 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 maart 2022
Omschrijving : oprit
Zaaknummer : 17711156406

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie :  Langstraat 42 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  18 maart 2022
Omschrijving :  verwijderen balkons ter betrekking 

op gevelverbetering van het 
centrum

Zaaknummer : 17711087709

Locatie : Kerkstraat 80 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 maart 2022
Omschrijving : wijziging van voorgevel
Zaaknummer : 17711063894

Locatie : Mierloseweg 92 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 maart 2022
Omschrijving : verbouwen winkel naar twee 

appartementen
Zaaknummer : 17711052720

Locatie : Heer van Rodestraat 58 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 maart 2022
Omschrijving : rooien van twee 

kastanjes in verband met 
kastanjebloedingsziekte

Zaaknummer : 17711140412

Locatie : Marktstraat 80 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 maart 2022
Omschrijving : realiseren van een aanbouw
Zaaknummer : 17711072673

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.

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
MIERLOSEWEG 40 GELDROP

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Mierloseweg 40 
Geldrop’ met ingang van 1 april 2022 gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een 
appartementengebouw met 40 woningen op het perceel 
aan de Mierloseweg 40 in Geldrop.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer is: 
NL.IMRO.1771.BPMierloseweg40-ON01. Tevens kunt 
u de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan 
tijdens openingstijden inzien in de publiekshal van het 
gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop.

Geen milieueffectrapportage
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo oordelen 
op grond van de vormvrije m.e.r.-beoordeling, die onderdeel 
uitmaakt van de toelichting van het bestemmingsplan 
‘Mierloseweg 40 Geldrop’, dat het plan geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Daarom 
hebben burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
In de nieuw te bouwen woningen binnen het plangebied 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet 
geluidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. 
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo zijn 
daarom voornemens om op grond van artikel 83 van de 
Wet geluidhinder hogere grenswaarden wegverkeerslawaai 
vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Mierloseweg 40 Geldrop‘.

Zienswijzen
Tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging 
kan een ieder zienswijzen kenbaar maken aan 
de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo over dit 
ontwerpbestemmingsplan, almede het besluit om geen 
milieueffectrapportage op te stellen. Belanghebbenden 
kunnen tevens een zienswijze indienen tegen de 
ontwerpbeschikking hogere grenswaarde. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de 
gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Wilt u mondeling een zienswijze kenbaar 
maken? Dan dient u binnen de bovengenoemde termijn een 
afspraak te maken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

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


