
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 7 april 2022

Gemeente actueel

Afscheid oude 
gemeenteraad

Van links naar rechts op de foto: Dirk van Weert (DGG), 
Maurits Habraken (SAMEN), Miel Somers (CDA), Mari-
anne Mulder-Staaijen (VVD), Thomas Schouten (VVD), 
Mark Claasen (CDA), Eliane Bourassin (GroenLinks), 
Niek Engbers (GroenLinks) en Mark van den Broek 
(VVD).

In de raadsvergadering van 29 maart 2022 is er 
afscheid genomen van de oude gemeenteraad. Dat wil 
zeggen, er is afscheid genomen van de raadsleden die 
als raadslid actief zijn geweest in de bestuursperiode 
2018-2022.

In het bijzonder is er afscheid genomen van negen 
raadsleden die vooralsnog niet terugkeren in de nieu-
we gemeenteraad. In een persoonlijk woordje dankte 
burgemeester Van Bree hen voor hun inzet voor de 
gemeente Geldrop-Mierlo.

Foto: Marco Magielse

Installatie nieuwe gemeenteraad
In de raadsvergadering van woensdag 30 maart 2022 is de 
nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd voor de raadsperiode 
2022-2026. Alle 27 raadsleden hebben de eed of de verkla-
ring en belofte afgelegd. 

Burgemeester Van Bree heeft hen aan het eind van zijn 
speech gefeliciteerd met het raadslidmaatschap, wenste ze 
veel succes en had het advies om er op een mooie en pret-
tige manier invulling aan te geven.

Van links naar rechts op de foto: Jan Peters-Rit (DPM), 
Remco van de Vossenberg (DPM), Ton van Happen (D66), 
Rita Bemelmans (D66), Ton Meulendijks (DPM), Frans Stra-
vers (DGG), Monica Leenders (VVD), Emma Vrijburg (VVD), 
Hanneke Meulendijk-van de Pasch (DPM), Ingemar Lubbers 
(DGG), Richard van de Burgt (PvdA), Nico van Dijck (CDA), 
Paul Elsendoorn (PvdA), Serkan Yarangümeli (DGG), Am-
ber van Eersel (GroenLinks), burgemeester Jos van Bree, 
Paul Kuijken (GroenLinks), Paul Font Freide (CDA), Irene 
Neele-Janssen (CDA), Ingeborg Koopmans (GroenLinks), 

Eric Ketelaars (DGG), Henk Dielis (DGG), Mark van 
Schaijk (CDA), Marc Jeucken (CDA), Daan Jansen 
(SAMEN), Miranda Verdouw (SAMEN), Peter Looijmans 
(DGG) en Gerloes van Nunen (PvdA).

Vluchtelingen uit Oekraïne
Hoe worden ze opgevangen in Geldrop-Mierlo?

De afgelopen weken krijgen we een beter zicht op het 
aantal vluchtelingen dat in Geldrop-Mierlo is opgevan-
gen. Dat komt omdat de registratie in het gemeentelijke 
BRP (Basis Registratie Personen) nu goed op gang komt. 
Op dit moment zijn de aantallen nog beperkt, maar dage-
lijks volgen nieuwe inschrijvingen. 

Inschrijving in het BRP is belangrijk. Zo kunnen ze een bank-
rekening openen. Dit hebben ze nodig voor het leefgeld en 
bijvoorbeeld salaris. Door de inschrijvingen krijgen gemeente 
en andere organisaties ook beter zicht op het aantal vluchte-
lingen, maar ook op de samenstelling van het gezin. Zo kun-
nen we de juiste begeleiding bieden en voorzieningen treffen. 

Huisvesting 
Afgelopen weken hebben vrijwilligers hard gewerkt om het 
logeerhuis voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in 
Mierlo om te bouwen tot een veilige plek. Het pand is leeg-
gehaald, gepoetst en bedden zijn in elkaar gezet. De hulp die 
we kregen was hartverwarmend! 

Voor omwonenden van het logeerhuis was er een inloop vo-
rige week zaterdag. Er was ruimte om vragen te stellen en 
ze kregen een rondleiding. Natuurlijk waren er veel vragen 
en enkele zorgen, maar ook in de buurt is het initiatief warm 

ontvangen. Vanaf deze week kunnen er kinderen worden ont-
vangen in het logeerhuis. Wanneer en hoeveel kinderen er 
komen is nog niet bekend. 

Op de regionale lijst staan ook twee woningen van de ge-
meente, beide in Geldrop. Eén woning wordt maandag 4 april 
in gebruik genomen door een gezin. De andere woning wordt 
deze week in gericht en in gebruik genomen. Ook hier zijn 
veel vrijwilligers aan de slag om de woningen in te richten. 

Begeleiding 
De Oekraïense gezinnen die in Geldrop-Mierlo zijn on-
dergebracht worden begeleid door Vluchtelingenwerk van 
LEVgroep. Ook gasthuishoudens kunnen terecht bij Vluchte-
lingenwerk. We merken dat ook zij zich steeds meer melden 
met vragen.

Inloopochtend
Elke woensdag is er een inloopochtend voor vluchtelingen 
en gasthuishoudens in ’t Kruispunt aan de Slachthuisstraat 
22 in Geldrop. Mensen van de LEVgroep en de gemeente 
zijn dan, van 10.00-11.30 uur, aanwezig voor hulp en vragen. 
Hier kunnen de vluchtelingen en gasthuishoudens elkaar ook 
ontmoeten en verhalen delen.

Allereerste eikenprocessierupsen uit het ei
Vandaag kropen de allereerste eikenprocessierupsen uit het 
ei. We zijn hiermee de eerste gemeente in Nederland waar 
de eitjes uitkomen. De komende weken blijven wij nauwkeu-
rig monitoren hoe de rupsen zich verder ontwikkelen zodat 
we ze gericht kunnen aanpakken. 

De afgelopen jaren hebben we bij de bestrijding van de ei-
kenprocessierups volop ingezet op het vergroten van de 
biodiversiteit. Er zijn vele nestkastjes opgehangen, insecten-
hotels geplaatst en bloemen ingezaaid. Daarmee komen er 
meer insecten én vogels, de natuurlijke vijand van de eiken-
processierups. Dit jaar gaan wij hiermee verder, binnenkort 
kunt u opnieuw nestkastjes en insectenhotels ophalen. Houd 
voor meer informatie hierover Middenstandsbelangen, onze 
website en sociale media in de gaten. 

Tijdens Raadsvergadering 
vorige week

Koninklijke 
Onderscheiding voor 
Niek Engbers
Op dinsdagavond 
29 maart is Niek 
Engbers, voor zijn 
jarenlange werk als 
raadslid van Geldrop-
Mierlo benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje 
Nassau. Burgemeester 
Jos van Bree reikte 
de Koninklijke Onder-
scheiding uit. 

Niek Engbers was sinds 
april 2010 raadslid in 
onze gemeente. Eerst 
voor de fractie PvdA/
GroenLinks en daarna 
voor GroenLinks. 
Burgemeester Van Bree roemde het nog jonge raadslid voor 
zijn gedrevenheid, zijn kleurrijke toevoegingen en zijn grote 
hart voor alles wat ‘groen’ is in onze gemeente. Niek op zijn 
beurt bedankte alle collega-raadsleden voor de fi jne samen-
werking en bood hen, ter gelegenheid van zijn afscheid, een 
tuinplantje aan. Zo wordt de gemeente nóg groener en de 
biodiversiteit nóg groter!

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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Hoe ziet Geldrop-Mierlo eruit in 2040?
Welke keuzes voor de toekomst maken we in 
Geldrop-Mierlo? Hoe gaan we bijvoorbeeld het par-
keren in centrum van Geldrop organiseren als daar 800 
extra woningen komen? Wat is er nodig om dit voor el-
kaar te krijgen?

Hierover gaan we graag met u in gesprek!
Praat mee, denk mee en deel uw ideeën over de 
toekomst van Geldrop-Mierlo

Op woensdagavond 13 april  om 19.00 uur organiseren 
we in Centrum Hofdael een avond 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 volgende thema’s: parkeren en bereikbaar-
heid, nieuwe functies in het centrum en toekomstige inrich-
ting van de ruimte.

Op dinsdagavond 19 april om 19.00 uur organiseren we 
een digitale bijeenkomst waarbij u kunt reageren op alle the-
ma’s in de omgevingsvisie.

Wat hebben we al gedaan
Hoe willen we dat Geldrop-Mierlo er uit ziet in 2040? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we in het na-
jaar met inwoners en organisaties gesproken over de vraag-
stukken en doelen in de centra van Geldrop en Mierlo, de 
wijken en het buitengebied. Uw bijdragen zijn verwerkt tot 
een Omgevingsvisie op hoofdlijnen. Bekijk de Omgevings-
visie op: www.geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl/Nieuws/
ArticleID/1665/omgevingsvisie-op-hoofdlijnen

We werken nu toe naar de defi nitieve Omgevingsvisie 
Geldrop-Mierlo.

Welke thema’s bespreken we op 13 april
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 heb-
ben meer piekbuien die voor wateroverlast zorgen en lan-
gere 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 inrich-

ting met meer groen en ruimte voor water. Hoe zorgen we 
voor een centrum dat hierop is voorbereid? En welke kansen 
biedt dat nog meer?

Wat doen we op 19 april
Welke keuzes voor de toekomst maken we in 
Geldrop-Mierlo?

Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?
Graag gaan we met u in gesprek over onder andere de vol-
gende onderwerpen:
We willen de woonwijken vergroenen en verduurzamen en 
geschikt maken voor de groeiende groep ouderen;
We willen toe naar meer duurzame vormen van mobiliteit. 
We willen de fi ets en het OV belangrijker maken.
We willen een meer multifunctioneel platteland, dus naast 
landbouw ook vormen van recreatie, kleine bedrijfjes, zorg 
of woonerven in het landelijke gebied. Tegelijkertijd willen we 
het landschap en de kwaliteit van de natuur versterken. 

Denkt u mee hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen?
Beide avonden presenteren we de voorgestelde concept 
omgevingsvisie. Hierna kunt u reageren op de genoemde 
thema’s en hoofdkeuzes. Vervolgens verkennen we geza-
menlijk hoe we de visie tot uitvoering kunnen brengen. 

Wilt u erbij zijn?
Meld u dan aan door het sturen van een e-mail aan 
omgevingsvisie@geldrop-mierlo.nl en geef aan bij welke bij-
eenkomst u wilt aansluiten.  

U ontvangt dan een bevestiging en voor de bijeenkomst op 
19 april ontvangt u een link naar de digitale bijeenkomst.
Kijk voor alle onderwerpen en informatie op 
Geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl.

26 april: brainstorm voor ondernemers over Economisch beleid
Ondernemers opgelet! Onlangs heeft de gemeente een 
nieuw Economisch beleid vastgesteld. Zo komt er meer 
focus op de verduurzaming van bedrijven(terreinen), willen 
we naar meer multifunctionele dorpscentra, gaan we onder-
nemersfondsen stimuleren en willen we zorgen voor meer 
mogelijkheden om te recreëren. Dit heeft invloed op de lo-
kale economie en ondernemers. Daarom nodigen we alle 
ondernemers uit voor een bijeenkomst in het gemeentehuis 
op dinsdag 26 april van 16:00 tot 18:30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst lichten we het nieuwe Econo-
misch beleid toe en willen we u als ondernemer bovendien 
mee laten denken over de uitvoering hiervan: Hoe kunnen 
we de levendigheid en aantrekkelijkheid van de centra ver-
groten? Wat is er nodig om bedrijven(terreinen) toekomst-
bestendig te maken? En hoe positioneren we onze recrea-
tieve ondernemers binnen de centra en daarbuiten? Bij het 
beantwoorden van deze vragen hebben we uw hulp nodig! 

We sluiten af met een borrel zodat u ook andere onderne-
mers kunt ontmoeten.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
ondernemen@geldrop-mierlo.nl.

Uitnodiging digitale inloopavond omgevingsvisie Geldrop-Mierlo
Dinsdag 19 april om 19.00 uur 
Welke keuzes voor de toekomst maken we in 
Geldrop-Mierlo? 

Wat is er nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Hierover gaan we graag met u in gesprek op dinsdag 
19 april! Praat mee, denk mee en deel uw ideeën over on-
der andere deze onderwerpen:

We willen de woonwijken vergroenen en verduurzamen en 
geschikt maken voor de groeiende groep ouderen.
We willen toe naar meer duurzame vormen van mobiliteit. 
We willen de fi ets en het OV belangrijker maken.
We willen een meer multifunctioneel platteland, dus naast 
landbouw ook vormen van recreatie, kleine bedrijfjes, zorg 
of woonerven in het landelijke gebied. Tegelijkertijd willen 
we het landschap en de kwaliteit van de natuur versterken. 

Denkt u mee hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen?
Wat hebben we al gedaan?
Hoe willen we dat Geldrop-Mierlo er uit ziet in 2040? Om 
deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we in het na-
jaar met u gesproken over de vraagstukken en doelen in de 
centra van Geldrop en Mierlo, de wijken en het buitenge-
bied. Uw bijdragen zijn verwerkt tot een Omgevingsvisie op 
hoofdlijnen. Deze kunt u bekijken op www.geldrop-mierlo-
opwegnaar2040.nl/nieuws.
We werken nu toe naar de defi nitieve Omgevingsvisie 
Geldrop-Mierlo.

Wat gaan we doen?
Op dinsdag 19 april om 19:00 uur presenteren we de voor-
gestelde concept omgevingsvisie. Hierna kunt u reageren 
op de verschillende thema’s en hoofdkeuzes. Vervolgens 
verkennen we gezamenlijk hoe we de visie tot uitvoering 
kunnen brengen. 

Wilt u erbij zijn? 
Meld u dan aan door het sturen van een e-mail aan om-
gevingsvisie@geldrop-mierlo.nl. U ontvangt dan een be-
vestiging met een link naar de bijeenkomst. Kijk voor alle 
onderwerpen en informatie op 
www.geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl.

2040

www.geldrop-mierlo.nl



RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Zomerland 50 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 maart 2022
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 17711163180

Locatie : De Meent 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 maart 2022
Omschrijving : plaatsen extra vlaggenmast
Zaaknummer : 17711163345

Locatie : Burgemeester Termeerstraat in 
Mierlo

Datum ontvangst : 23 maart 2022
Omschrijving : bouwen woonhuis
Zaaknummer : 17711163436

Locatie : Waleweinlaan 144 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 maart 2022
Omschrijving : realiseren aanbouw op het dak
Zaaknummer : 17711163582

Locatie : Langenakker 120 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 maart 2022
Omschrijving : uitbreiding woonhuis
Zaaknummer : 17711163666

Locatie : Molenstraat 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 maart 2022
Omschrijving : aanbrengen nieuwe naam 

‘Weeffabriek’ op gebouw Centrum 
Hofdael

Zaaknummer : 17711163790

Locatie : Heezerweg 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 28 maart 2022
Omschrijving : moderniseren woonhuis
Zaaknummer : 17711163910

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

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

Verzenddatum besluit : 29 maart 2022
Omschrijving : rooien van een kastanje in verband 

met kastanjebloedingsziekte 
  fase 4
Zaaknummer : 17711140270

Locatie : Meers 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 maart 2022
Omschrijving : uitbreiden schuur met een salon 

aan huis
Zaaknummer : 17711105342

Locatie : Dorpsstraat 92 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 29 maart 2022
Omschrijving : verbouwing fi etszaak Passion for 

Bikes
Zaaknummer : 17711111008

Locatie : Geldropseweg 1 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 29 maart 2022
Omschrijving : wijziging naar een 

woonbestemming
Zaaknummer : 17711125002

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Amroth 24 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 maart 2022
Omschrijving : omzetten bedrijfswoning naar 

particuliere woning
Zaaknummer : 17711028448

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

E-waste Race: laat uw elektronisch afval gratis ophalen

Nog tot en met 14 april kunt u gratis uw elektronisch 
afval (e-waste) thuis laten ophalen door basisschool-
leerlingen. Drie basisscholen uit Geldrop-Mierlo doen 
namelijk mee met de E-waste Race. Samen met 13 ande-
re basisscholen uit Eindhoven en Valkenswaard zijn zij 

de strijd aangegaan met e-waste. De kinderen zamelen 
klein elektronisch afval in zodat dit hergebruikt of gere-
cycled kan worden. Zo leveren ze een prachtige bijdrage 
aan de circulaire economie! 

Aftrap door wethouder Rob van Otterdijk
Op 14 maart was de aftrap van de E-waste Race op de Van 
der Puttschool in Geldrop. Wethouder Rob van Otterdijk gaf 
een gastles op school en bracht het eerste apparaat mee. 
De andere scholen die in onze gemeente meedoen zijn De 
Ganzebloem en De Vlinder.

Hoe werkt het?
Tot en met 14 april kunt u gemakkelijk en gratis uw elektro-
nisch afval thuis laten ophalen door de leerlingen. Dit doet u 
door het afval online aan te bieden op de website www.ewas-
terace.nl. Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten 
met een stekker eraan of een plek voor een batterij. Denk 
hierbij aan een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect 
mobieltje maar ook aan oude of kapotte kabels en adapters. 
Inktcartridges en batterijen vallen niet onder e-waste!

U kunt helpen!
Wanneer u uw klein elektronisch afval apart inlevert, zorgt u 
ervoor dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen 
en er minder grondstoffen uit de aarde hoeven te worden 
gehaald. De E-waste Race maakt het u gemakkelijk doordat 
leerlingen het afval bij u thuis komen ophalen. De kinderen 
krijgen punten voor het ingezamelde e-waste en de school 
met de meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreis-
je. Dus biedt uw kapotte of oude elektronische apparaten on-
line aan! Als dank voor uw bijdrage in de strijd tegen e-waste 
ontvangt u kortingscodes voor mooie duurzame producten. 
Hieronder vallen de horloges van Circular Clockworks, de 
koptelefoons van Gerrard Street, sieraden van NOWA en de 
producten van Build Your Own Robot (BYOR)

re basisscholen uit Eindhoven en Valkenswaard zijn zij 

Groei mee naar een gezond klimaat!

www.geldrop-mierlo.nl www.geldrop-mierlo.nl
Maak uw afspraak online:


