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AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
(MS Teams)
Maandag 24 januari 2022

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen agenda
• Mededelingen van de 

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

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s).

Besluitvorming

19.40 4. Memo Nota dierenwelzijn 
(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.
Het agendapunt wordt met een korte 
presentatie toegelicht.

20.25 5. Structuurvisie Mierlo-Oost 
(Portefeuillehouder Jeucken)  

In Mierlo-Oost liggen kansen om een 
mooi overgangsgebied te maken van 
de kern Mierlo naar de natuur in Sang 
en Goorkens. Hiertoe is een ontwerp-
structuurvisie opgesteld die ter inzage 
heeft gelegen. Voorafgaand aan de 
vaststelling willen wij de commissie 
informeren over de inhoud van de visie, 
de bijbehorende (juridische) kansen 
en risico’s en de ontvangen reacties. 
Daarnaast willen wij standpunten vanuit 
de commissie ophalen. Deze standpun-
ten zullen verder afgewogen worden 
voorafgaand aan de vaststelling van de 
structuurvisie.

Algemeen

21.25 6. Sluiting

AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
(MS Teams)
Dinsdag 25 januari 2022

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststelling verslag Commissie 
Algemene Zaken van 30 november 
2021

19.40 4. Vragen en mededelingen
a. Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) vanuit/over 
gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en 
Veiligheidsregio);

b. Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s); 

Oordeelsvorming

19.45 5. Accountantscontrole 2021 
(RV GM2021-1004309)
(Portefeuillehouder Van de Laar)

Voordat de accountant start met de 
controle van de jaarrekening 2021, is 
het nodig om het controleprotocol 2021 
inclusief normenkader vast te stellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

19.50 6. Reactie raad op ambitiedocument 
MRE (RV GM2021-1015287)
(Portefeuillehouder Van Bree)

Het huidige samenwerkingsakkoord 
van de 21 gemeenten binnen de Me-
tropoolregio Eindhoven loopt in 2022 
af. De gemeenteraad kan een reactie 
geven op het ambitiedocument, dat het 
vertrekpunt zal zijn voor de totstandko-
ming van het nieuwe samenwerkings-
akkoord 2023-2026.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

20.05 7. Zienswijze werkprogramma 
MRE 2022 (RV GM2021-1026917)
(Portefeuillehouder Van Bree)

Het samenwerkingsakkoord MRE 
2019-2022 is voor 2022 door de 
portefeuillehouders vertaald naar een 
werkprogramma MRE 2022. De raden 
worden in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze in te dienen op het 
concept-werkprogramma. De zienswij-
zen worden betrokken bij de vaststel-
ling van het werkprogramma door het 
algemeen bestuur van de MRE op 
23 februari 2022.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

20.15 8. Risicoanalyse kandidaat 
wethouders (RV GM2022-1061184) 
(Portefeuillehouder Van Bree)

Evenals na de verkiezingen van 2018 
is het nu ook weer het voornemen 
om een risicoanalyse voor kandidaat 
wethouders na de verkiezingen van 16 
maart 2022 uit te laten voeren.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

Algemeen

20.20 9. Sluiting

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.
U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, al-
leen 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 39 87 of per mail 
griffi e@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal 
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 ver-
gadering uitdelen.

Enexis verwijdert 
gasleiding in de 
Heggestraat en 
Nieuwendijk

Enexis beheert en onderhoudt het gasnet in onze ge-
meente. Zij start binnenkort met het verwijderen van een 
gasleiding in de Heggestraat en Nieuwendijk in Geldrop. 
Het gaat om een oude leiding die niet meer in gebruik is.

Werkzaamheden
Firma Hurkmans start maandag 24 januari met het verwijde-
ren van de oude gasleiding aan de Nieuwendijk. De werk-
zaamheden zijn vanaf Peijnenburg tot bij het Annaziekenhuis 
(Heggestraat tegenover huisnummer 50).

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de gasle-
vering. Wel kunnen ze enige overlast geven. De straten en 
parkeerplaatsen blijven in principe gewoon open voor alle ver-
keer, maar een deel van de rijbaan zal gedeeltelijk afgesloten 
zijn. Dat is noodzakelijk om veilig te kunnen werken.

De gemeente houdt tijdens de uitvoering toezicht op het werk. 
Zo wordt ervoor gezorgd dat de trottoirs na afl oop van de 
werkzaamheden weer netjes worden bestraat. 

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten op maandag 24 januari 2022 en 
duren tot vrijdag 4 maart 2022. Afhankelijk van weersomstan-
digheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. 

Informatie
Omwonenden ontvangen van Enexis een brief met een voor-
aankondiging over de werkzaamheden en mogelijke hinder.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u bellen 
met de uitvoerder van aannemer Hurkmans John de Moor 
(06-51149203) of met de uitvoerder van Enexis Martien Ver-
beek (06-53746592).

Sint Catharinaweg 
vanaf 17 januari 
tijdelijk afgesloten
Voor de aanleg van de ontsluitingsweg Middengebied Luchen 
(Vlinderlaan) in Mierlo wordt de Sint Catharinaweg tussen de 
Eksterlaan en het kruispunt Koolmees/Luchen(weg) tijdelijk 
afgesloten voor al het verkeer. Dit gedeelte wordt omgebouwd 
tot fi etsstraat. 

Bereikbaarheid
Vanaf maandag 17 januari is de weg Luchen niet meer bereik-
baar voor auto- en vrachtverkeer via de Sint Catharinaweg. 
De weg Luchen en aansluitende wegen zijn tijdelijk alleen be-
reikbaar via de Burgemeester Termeerstraat. 

Informatie
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, afdeling 
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kerkstraat 80 in Mierlo
Datum ontvangst : 5 januari 2022
Omschrijving : wijziging voorgevel
Zaaknummer : 17711063894

Locatie : Papenvoort 1A in Geldrop
Datum ontvangst : 8 januari 2022
Omschrijving : verwijderen asbesthoudende 
  golfplaten
Zaaknummer : 17711064280

Locatie : Wilhelminastraat 82 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 januari 2022
Omschrijving : aanbouw achterkant woning
Zaaknummer : 17711064449

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Rietstraat 43 in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 7 januari 2022
Omschrijving : wijzigen gevelplaten
Zaaknummer : 1771988307

Locatie : Volmolenplein 20 in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 7 januari 2022
Omschrijving : rooien van één acacia in voortuin 
  in verband met slecht onderhoud
Zaaknummer : 1771993184

Locatie : Langenakker 75 in Mierlo
Verzenddatum besluit :  11 januari 2022
Omschrijving : realiseren afvoer voor pelletkachel
Zaaknummer : 1771993145

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Emopad 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 januari 2022
Omschrijving : vergroten in-uitrit
Zaaknummer : 1771951900

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2) 

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 januari 2022
Omschrijving : realiseren overkapping 
  afvalcontainers op eigen terrein
Zaaknummer : 17711031141

Locatie : Heer de Heuschweg 
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 115) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 11 januari 2022
Omschrijving : rooien van een kastanje
Zaaknummer : 17711012982

Locatie : Murik 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 11 januari 2022
Omschrijving : bouwen erker
Zaaknummer : 17711055700

Locatie : Kleine Vuurvlinder 12 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 11 januari 2022
Omschrijving : wijzigen oorspronkelijke 
  omgevingsvergunning
Zaaknummer : 1771976274

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.

Wat zijn uw ervaringen met de 
afvalinzameling? Doe mee aan het 
onderzoek!
Cure Afvalbeheer – die verantwoordelijk is voor de afva-
linzameling in de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard 
en Geldrop-Mierlo - doet momenteel een onderzoek naar 
de ervaringen van de inwoners! 

Wat zijn uw ervaringen?
Wordt het afval volgens 
u goed ingezameld? Of 
heeft u problemen erva-
ren? Bent u, bijvoorbeeld, 
wel eens met Cure Afval-
beheer in contact geweest 
over een volle of kapotte 
container? Of heeft u de 
afgelopen jaren de milieus-
traat bezocht? Doe mee 
aan het onderzoek en deel 
uw ervaringen!

U kunt de enquête invullen via de website www.geldrop-mierlo.
nl, www.cure-afvalbeheer.nl. of scan de QR code. De enquête 
is in te vullen tot en met 28 januari. Het invullen van de enquête 
duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. 

Input voor inzameling in de toekomst 
Wij zouden het zeer waarderen als u uw ervaringen met ons 
deelt! Op basis daarvan kan de gemeente samen met Cure 
Afvalbeheer de inzameling van het afval verder vorm/invulling 
geven richting de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door onderzoeksbureau KplusV. Er wordt zorgvuldig met uw 
antwoorden omgegaan. Antwoorden uit de enquête zijn niet 
terug te herleiden naar individuen. Individuele 
reacties worden ook niet gedeeld met Cure Af-
valbeheer of de gemeenten. Wij werken daar-
mee conform de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 

24 februari: Online informatie-
bijeenkomst ontwikkeling Gulbergen
De komende periode ontwikkelt Metropoolregio Eindho-
ven (MRE) een plan voor Landgoed Gulbergen. Een plan 
dat in samenspraak met betrokkenen, omwonenden en 
belangstellenden tot stand komt. Een online informatie-
bijeenkomst op 24 februari vormt de start van een serie 
gesprekken en bijeenkomsten. 

Landgoed Gulbergen ligt op de grens van de gemeenten 
Geldrop-Mierlo en Nuenen. Ooit was het een vuilstort. Nu is 
het een groen gebied waar u misschien weleens komt om te 
wandelen, sporten, fi etsen, of om een bezoek te brengen aan 
de dierentuin of golfbaan. De 21 gemeenten in MRE willen het 
gebied klaarstomen voor een nieuwe toekomst. 

Meepraten en -denken over Gulbergen? 
Wilt u meepraten en -denken over de ontwikkeling van het ge-
bied? Dat kan! De komende tijd gaan de bestuurders en het 
projectteam van MRE graag in gesprek met alle belangstel-
lenden en betrokkenen bij het gebied. Zij zijn benieuwd naar 
bevindingen, ideeën en aanvullingen die van belang kunnen 
zijn voor de verdere planuitwerking. U kunt op verschillende 
manieren meedenken en -praten.  

Om te beginnen tijdens een online informatiebijeenkomst op 
donderdag 24 februari. De bijeenkomst begint om 19.00 uur 

en duurt tot 20.15 uur. Op www.gulbergen.nl vindt u meer in-
formatie over hoe u kunt deelnemen aan de online informatie-
bijeenkomst. En ook over hoe u vervolgens uw inbreng kunt 
leveren.  

Nieuwsbrief
Op www.gulbergen.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuws-
brief over de ontwikkeling van Landgoed Gulbergen. Zo blijft u 
op de hoogte van alle ontwikkelingen.

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


