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Dodenherdenking 
4 mei
Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherden-
king plaats.
Dit jaar weer fysiek op het Brits Ereveld in Mierlo.
Aanvang: 19.45 uur.
Houd voor meer informatie de Middenstandsbelangen 
en onze website in de gaten. 

Tijdens Koningsdag op dinsdag 27 april zamelt Cure 
geen afval in. De milieustraten en de Cure klantenservice 
zijn op deze feestdag ook gesloten.

Wordt normaal gesproken op dinsdag uw container voor 
restafval of GFT geleegd of het PBD ingezameld? Bekijk 
dan in de afvalkalender wanneer Cure de inzameling inhaalt. 
U kunt de afvalkalender ook vinden via mijnafvalwijzer.nl of 
de Cure Afval App. De inzameling van het oud papier vervalt 
op deze feestdag en wordt niet ingehaald.

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijdstip 
door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat 
uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw afval kan inza-
melen. Zet uw afval daarom vóór 7:30 uur aan de straat.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval App
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afvalkalender 
bij de hand. Stel pushnotifi caties in, zodat u tijdig weet wan-
neer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de 
hoogte, ook bij feestdagen!

Afvalinzameling 
Koningsdag

Gemeente actueel

Succesvolle scholenstrijd tegen 
elektronisch afval
Afgelopen vier weken hebben leerlingen van zestien 
basisscholen uit Eindhoven, Geldrop-Mierlo en 
Valkenswaard een grote hoeveelheid elektronisch 
afval ingezameld tijdens de E-waste Race Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. In totaal zamelden 
de scholen met de hulp van buurtbewoners maar liefst 
10777 oude elektronische apparaten in. Dankzij de 
grote inzamelstrijd belandt de verzamelde apparatuur 
niet in de verbrandingsoven maar wordt hergebruikt en 
gerecycled. Basisschool OBS Servatius uit Valkenswaard 
is met 1886 ingezamelde apparaten de winnaar van de 
E-waste Race. Mieke Theus van gemeente Valkenswaard 
overhandigde afgelopen 14 april de trotse school de 
prijs. 

Bewust omgaan met e-waste 
Op dit moment wordt in Nederland de helft van het 
elektronisch afval (e-waste) niet gerecycled, vaak omdat 
het bij het restafval belandt of bij mensen thuis blijft liggen 
op zolder of in een la. De E-waste Race moedigt kinderen, 
hun familie en buurtbewoners aan bewuster om te gaan 
met hun elektronica. De race ging zoals altijd van start met 
een leerzame interactieve gastles waarin kinderen onder 
andere leren over grondstof schaarste, consuminderen en 
de circulaire economie. 

Na de gastlessen ging de race van start en werd door de 
leerlingen vier weken lang elektronisch afval ingezameld 

en kregen kinderen extra punten 
als ze e-waste lieten repareren. 
De kinderen voerden tegelijkertijd 
campagne in hun buurt om buurtbewoners te betrekken 
bij de E-waste Race. Buurtbewoners konden hun oude 
elektronische apparaten - van citruspers tot dvd-speler 
en van haardroger tot keyboard - online aanbieden, 
waarna de leerlingen deze aan huis kwamen ophalen. 
Alle apparaten die zijn ingezameld door de klassen, zullen 
worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier draagt 
de race bij aan een duurzame kringloop van de kostbare 
grondstoffen die in oude elektronica zitten.

Onderstaande basisscholen uit Geldrop-Mierlo hebben de 
afgelopen vier weken meegedaan aan de E-waste Race: 
De Ganzebloem, Van der Puttschool en De Vlinder. 
In Valkenswaard gaat het om De Grasspriet, Servatius en 
De Dorenhagen. 

Lever uw E-waste in bij de milieustraat! 
De E-waste Race Eindhoven, Geldrop-Mierlo en 
Valkenswaard is een initiatief in samenwerking met 
gemeente Eindhoven, gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente 
Valkenswaard en Cure Afvalbeheer. Samen zorgen zij 
ervoor dat ingezamelde e-waste bij gerenommeerde 
recyclers terecht komt. Heeft u nog e-waste thuis liggen? 
Dit kunt u altijd inleveren bij uw plaatselijke milieustraat of 
afvalbrengstation.

Groei mee naar een gezond klimaat!

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hooiwagen 8 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 april 2022
Omschrijving : gebruik garage als tijdelijke 
    woonruimte
Zaaknummer : 17711179508

Locatie : Kerkstraat 39 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 april 2022
Omschrijving : realiseren inrit voor garage ingang
Zaaknummer : 17711180711

Locatie : Emopad 52 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 april 2022
Omschrijving : verbreding in/uitrit
Zaaknummer : 17711184371

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Industrieweg ongenummerd 
    (openbare ruimte nabij 
    huisnummer 22) in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 8 april 2022
Omschrijving : rooien van drie esdoorns in 
    verband met stamrot en 
    zwamaantasting
Zaaknummer : 17711173224

Locatie : Hulst 87 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 april 2022
Omschrijving : tijdelijk plaatsen mantelzorgwoning
Zaaknummer : 17711131082

Locatie : Heer van Scherpenzeelweg 111
    in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 april 2022
Omschrijving : vernieuwing dakkapel
Zaaknummer : 17711111234

Locatie : Genoenhuizerweg 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 april 2022
Omschrijving : plaatsen hobbykas
Zaaknummer : 17711117086

Locatie : Nieuwendijk 33 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 april 2022
Omschrijving : uitbreiden badkamer
Zaaknummer : 17711124947

Locatie : Oudvensestraat 9 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 april 2022
Omschrijving : plaatsen van tijdelijke 
    opslagcontainers
Zaaknummer : 17711133278
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Locatie : Voortje 55 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 april 2022
Omschrijving : realisatie bijeenkomstgebouw
Zaaknummer : 17711055381

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 bezwaar-
schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tege-
lijk 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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Geldrop, Mierloseweg
Verzenddatum besluit :  11-04-2022
Omschrijving :  Het plaatsen van een kleine 
    kraanwagen op 24 mei 2022 van
    09:00 tot 17:00 uur
Zaaknummer :  1161114

Locatie : Heuvel 10
Verzenddatum besluit : 11-04-2022
Omschrijving : Alcoholvergunning
Zaaknummer : 1104215

Locatie : Heuvel 10
Verzenddatum besluit : 11-04-2022
Omschrijving : Exploitatievergunning
Zaaknummer : 1104121

Locatie :  Geldrop, Langstraat
Verzenddatum besluit :  14-04-2022
Omschrijving :  Het plaatsen van een hoogwerker 
    van 4 april tot en met 22 april
Zaaknummer :  1161658

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 bezwaar-
schrift 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-Herto-
genbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of be-
roep 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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.


