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Geldzorgen? Geldfi t.nl helpt inwoners in
Geldrop-Mierlo
Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. Ruim 
1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft in deze 
tijd moeite om de rekeningen te betalen. Gemeente 
Geldrop-Mierlo werkt daarom samen met de Nederlandse
Schuldhulproute om inwoners met fi nanciële problemen 
te helpen. Inwoners kunnen vanaf nu gebruik maken van 
de online test op Geldfi t.nl.

Persoonlijk advies
Voor veel mensen is niet altijd duidelijk waar je terecht 
kunt voor hulp bij geldzorgen. Inwoners van gemeente 
Geldrop-Mierlo kunnen nu gebruikmaken van de test op 
Geldfi t.nl. Door korte vragen krijg je inzicht in jouw fi nanciële 
situatie. De uitslag van de test bevat een persoonlijk advies. 

Daarnaast biedt Geldfi t.nl een overzicht van beschikbare 
hulp in Geldrop-Mierlo. Denk aan lokale vrijwilligersorga-
nisaties of gemeentelijke schuldhulploketten. Mensen die 
liever bellen kunnen gratis gebruikmaken van telefoon-
nummer 0800-8115. Een medewerker denkt mee en verwijst 
even-tueel door naar passende hulp in de buurt. 

Wethouder Peter Looijmans: “Niemand praat gemakkelijk 
over geldzorgen. De drempel om hulp van professionals in te 
roepen is hoog, hoe graag we dat ook anders zouden willen 
zien. Daarom ben ik blij dat onze inwoners vanaf nu op een 
laagdrempelige manier hulp kunnen zoeken. Zodat zij met 

hulp van Geldfi t.nl in eigen regie de mogelijkheden kunnen 
onderzoeken om uit hun fi nanciële problemen te komen.” 

“Iedereen kan te maken krijgen met fi nanciële problemen. 
Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn bijvoorbeeld situa-
ties waardoor iemand te maken krijgt met zorgen om geld-
zaken. Deze zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit 
willen we met Geldfi t.nl en 0800-8115 voorkomen. En dat 
doen we niet alleen, maar samen met gemeenten, banken, 
verzekeraars en andere bedrijven.”, vertelt Martin Suithoff, 
directeur Nederlandse Schuldhulproute.

Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard getroffen door de coronacrisis.
Ondernemers in gemeente Geldrop-Mierlo kunnen nu te-
recht bij Geldfi tzakelijk.nl. Martin Suithoff: “Ondernemers 
lopen andere fi nanciële risico’s dan consumenten. Daarom 
is specifi eke hulp hard nodig. Met Geldfi t Zakelijk bieden we 
ondernemers gerichte tips, tools en hulpverlening.” 

Mierlo-Zuidoost aan de 
slag met opgehaalde 
ideeën
Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met 
het wijkplan Mierlo-Zuidoost. Dit betekent dat we samen 
met de inwoners en partners in de wijk aan de slag kun-
nen met de uitvoering van de zes opgehaalde ideeën. 
De komende periode worden kartrekkers en deelnemers 
gezocht die hier handen en voeten aan gaan geven.

Zes ideeën om uit te werken
Tijdens twee bijeenkomsten hebben bewoners ideeën inge-
bracht en gestemd op plannen die het beste passen binnen 
de wijk. De top 6 is opgenomen in het wijkplan.
1. De speeltuin (bij de Vliegert) inrichten als een ontmoe-

tingsplek voor jong en oud;
2. Automobilisten bewust maken dat er spelende kinderen in 

de wijk aanwezig zijn;
3. Van bank naar bankroute;
4. In de Vliegert of Hof van Bethanië activiteiten voor oude-

ren en jongeren combineren;
5. Een buurttuin of pluktuin maken die buren gezamenlijk on-

derhouden;
6. Activiteiten voor en door jongeren.

Wijkplan in verkorte vorm
Het wijkplan is samengevat in een handzame fl yer, die ko-
mende week huis-aan-huis wordt bezorgd bij de huishou-
dens in het plangebied. Ook op openbaar toegankelijke 
plaatsen zoals de huisarts en Hof van Bethanië zijn exem-
plaren bezorgd, zodat iedereen kan lezen wat de zes opge-
haalde ideeën in de wijk zijn. Een digitaal exemplaar en het 
volledige wijkplan staan ook op onze website: www.geldrop-
mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-zuidoost. 

Nu aan de slag!
Het maken van een plan is één, nu komt het aan op het uit-
voeren. En daar hebben we hulp bij nodig! Er zijn gelukkig al 
veel partijen actief in de wijk, zoals LEV-groep, Savant Zorg, 
de bibliotheek, de gebiedsregisseur, de buursportcoaches 
Leef en nog veel meer! Maar we kunnen dit niet zonder de 
hulp van de bewoners van de wijk.   

Spreekt een van de ideeën u aan, neem dan contact op 
met de gebiedsregisseur voor Mierlo, Harold van Lieshout, 
h.v.lieshout@geldrop-mierlo.nl of 06-25019096.

OZB-belasting voor huizenbezitters en 
WOZ-waarde 
Komende week ontvangt u voor 2022 de jaarlijkse aanslag 
voor gemeentelijke belastingen. Huiseigenaren betalen 
Onroerendezaakbelasting (OZB) voor hun koopwoning. De 
hoogte daarvan is gebaseerd op de WOZ-waarde van de 
woning op 1 januari 2021. 

In een brief bij de aanslag leggen we uit hoe deze WOZ-
waarde wordt berekend en wat u moet doen als u het niet 
eens bent met de door de taxateur bepaalde marktwaarde. 
De marktwaarde is bepaald door uw woning te vergelijken 
met woningen die rond 1 januari 2021 verkocht zijn. Om-
dat de verkoopprijzen van woningen zijn gestegen, stijgt de 
WOZ-waarde ook. Om de waardestijging van woningen te 
compenseren is het OZB-tarief verlaagd. 

Niet eens met de WOZ-waarde? Gewoon bellen!
Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u 
een bezwaarschrift schrijven. Maar vaak is dat helemaal niet 
nodig. Wij staan telefonisch voor u klaar. 

Van 21 februari tot en met 11 maart 2022 kunt u via telefoon-
nummer (040) 289 38 93 contact opnemen met ons. 

U wordt doorverbonden met een taxateur om uw WOZ-
waarde te bespreken. De taxateur legt de berekening van de 
WOZ-waarde uit en kijkt samen met u of er iets niet klopt. Als 
de WOZ-waarde niet klopt, wordt deze meteen aangepast 
en krijgt u binnen enkele weken een verminderingsnota.

Bezwaar indienen 
Wanneer u het na dit gesprek niet met de taxateur eens bent 
kunt u alsnog een bezwaar indienen. Dit kunt u gemakkelijk 
zelf doen, u kunt zelf het beste aangeven waarom volgens 
u de WOZ-waarde niet klopt. Bezwaar indienen kan via de 
website van de gemeente of met een korte brief.  Alle bezwa-
ren worden zorgvuldig beoordeeld. De termijn om bezwaar 
in te dienen sluit op 4 april 2022.

Vragen?
Meer informatie over het indienen van bezwaar, het aanvra-
gen van automatische incasso, kwijtschelding of uitstel van 
betaling vindt u op de achterkant van uw aanslagbiljet en 
onze website. Ook kunt u op onze website het taxatieverslag 
van uw woning inzien.

Werkzaamheden aan bruggen in Geldrop

In de week van 21 maart tot en met 25 maart wordt 
gewerkt aan voetgangersbruggen in Geldrop.

Bifur, Bofur en Kili
In 2021 is het brugdek van de brug in de Dori vervangen. 
Bij inspectie bleek toen dat ook de brugdekken van de an-

dere bruggen in de Bifur, Bofur en Kili aan vervanging toe 
waren. Door omstandigheden kan dit werk nu pas plaats-
vinden. Elke brug zal hooguit één dag buiten gebruik zijn. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze plan-
ning afwijken. De toegang tot de achterpaden blijft gewoon 
geopend. De bewoners van de betreffende straten krijgen 
persoonlijk bericht.

Queensvenpad
Bij deze brug worden werkzaamheden uitgevoerd nabij de 
waterkant. De beschoeiingen worden gerepareerd en het 
talud onder de brug wordt verstevigd. De brug blijft open 
voor het verkeer, maar er zal enige hinder zijn.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob 
Elemans, afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

Brug Bifur, Bofur en Kili

Brug Queensvenpad
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24 februari: Online informatiebijeenkomst ontwikkeling Gulbergen 
Landgoed Gulbergen is een groene zone in de gemeenten 
Geldrop-Mierlo en Nuenen. Metropoolregio Eindhoven werkt 
aan een nieuwe toekomst voor dit gebied. Wilt u meepra-
ten? Kom dan op 24 februari naar de online informatiebijeen-
komst.

Meepraten en -denken over Gulbergen?  
Metropoolregio Eindhoven is erg benieuwd naar uw bevin-
dingen, ideeën en aanvullingen die van belang kunnen zijn 
voor de verdere planuitwerking van Landgoed Gulbergen. 
Daarom gaan de bestuurders en het projectteam van MRE 
graag in gesprek met alle belangstellenden en betrokkenen. 

Wilt u meepraten en -denken over de ontwikkeling van het 
gebied? Neem dan deel aan de online informatiebijeen-
komst op donderdag 24 februari. De bijeenkomst begint om 
19.00 uur en duurt tot 20.15 uur. Op www.gulbergen.nl vindt 
u meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan de online 
informatiebijeenkomst. En ook over hoe u vervolgens uw 
inbreng kunt leveren.   

Meld u aan voor de 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 informatie.  

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Papenvoort 22 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 januari 2022
Omschrijving : kappen van één populier
Zaaknummer : 17711098709

Locatie : Pastoor van Hooffstraat 
ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 1) in Geldrop

Datum ontvangst : 7 februari 2022
Omschrijving : rooien van één eik in verband met 

zwamaantasting niet 
  duurzaam te behouden
Zaaknummer : 17711099021

Locatie : Pastoor de Winterstraat 
ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 11) in Mierlo

Datum ontvangst : 7 februari 2022
Omschrijving : rooien van één notenboom 

in verband met plakoksel bij 
stamvoet, uitbreken van stam bij 
belasting

Zaaknummer : 17711099064

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Mierloseweg 92 in Geldrop
Omschrijving : verbouwen winkel naar twee 

appartementen
Zaaknummer : 17711052720

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Nijverheidsweg 43 in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 8 februari 2022
Omschrijving : oprichten bedrijfshal
Zaaknummer : 17711028378

B E K E N D M A K I N G E N
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Nuenenseweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij

  huisnummer 74) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 februari 2022
Omschrijving : rooien van drie populieren in 

verband met sterk teruglopende
  vitaliteit
Zaaknummer : 17711079434

Locatie : Evene ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 16 in 
Geldrop

Verzenddatum besluit : 8 februari 2022
Omschrijving : rooien van één berk in verband 

met zwamaantasting en 
één sorbaria in verband met 
zonnebrand en stamschade

Zaaknummer : 17711079684

Locatie : Nieuwendijk 46 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 februari 2022
Omschrijving : splitsen woning in vijf 

appartementen
Zaaknummer : 1771285500

Locatie : Bogardeind 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 februari 2022
Omschrijving : verbouwen commerciële ruimte en 

bovenwoning
Zaaknummer : 17711012637

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een ken-
nisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet moge-
lijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen. 

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na ver-
zenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaar-
schrift 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 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 telefoonnummer (040) 289 38 93.

BEKENDMAKING 

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:

• Ventilatie Techniek Brabant B.V. voor het veranderen 
van een inrichting aan de Industrieweg 42 (a,b,c) in 
Mierlo. De melding is ingediend op 24 december 2021.

De meldingen en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 18 februari tot en met 3 maart 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.

BESLUIT NOODKAP 

De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij 
bij besluit van 10 februari 2022 toestemming heeft verleend 
voor het direct vellen (noodkap) van een sierkers gesitueerd 
ter hoogte van Boekweit 12 in Mierlo. Door vergaande 
stamrot vormde de sierkers een acuut gevaar voor personen 
in de omgeving. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van het 
besluit bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop. 

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend, gedateerd en 
bevat naam en adres van de indiener, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden 
van het bezwaar.

OuderWijzer wordt gesteund door 
de gemeente Geldrop Mierlo

“Niemand heeft 
alle antwoorden. 

Maar samen 
weten we 
heel veel.”

www.ouderwijzer.nl

Staan de nieuwste bijeenkomsten van 
OuderWijzer al in jouw agenda?
Kom in contact met andere ouders, kijk vooruit naar wat 
gaat komen en bespreek samen wat jullie bezighoudt.

Bekijk de eerstvolgende data en meld je aan op 
www.ouderwijzer.nl/bijeenkomsten.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

www.geldrop-mierlo.nl
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Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo; gelet op artikel I 17 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 
16 maart. 2022 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd:

Nr Naam Woonplaats
1 Jeucken, G.M.J. (Marc) (m) Geldrop 
2 Neele-Janssen, I.A.J.G. (Irene) (v) Mierlo 
3 van Schaijk, M.G.A.F. (Mark) (m) Mierlo 
4 van Dijck, N.R.T. (Nico) (m) Geldrop 
5 Font Freide, P.H.J. (Paul) (m) Mierlo 
6 Karel, P.S. (Pim) (m) Geldrop 
7 van den Eijnden, P.J.L.A. (Pedro) (m) Geldrop 
8 van Hooff, P.J.L.M. (Irene) (v) ierlo 
9 van 't Hof, J.D. (Joost) (m) Geldrop 
10 Sanders-de Jonge, M.J. (Mathil) (v) Geldrop 
11 Ponjee, M.G.M. (Marcel) (m) Geldrop 
12 Kruizinga-Meier, M.H.Y. (Yvonne) (v) Mierlo 
13 Jongen, M.H.A. (Mark) (m) Geldrop 
14 van den Boogaard-van de 

Kimmenade, J.G.R.M. (Annefrie) (v) 
Mierlo 

15 Scheerder, T.M. (Theodoor) (m) Geldrop 
16 van den Boogaard, M.H.W.M. 

(Marjolein) (v) 
Mierlo 

17 Beks, P.F. (Pieter) (m) Mierlo 
18 van Rooijen-van Doorn, M.A 

(Marianne) (v) 
Geldrop 

19 Raijmakers, G.M.A. (Freek) (m) Mierlo 
20 Scheepers, S.J.H. (Susan) (v) Geldrop 
21 Wouters, P.A.H. (Peter) (m) Geldrop 
22 Coolen, T.J.J.M. (Thijn) (m) Mierlo 
23 Flemming, D.D. (Donatha) (v) Geldrop 
24 van de Waterlaat-Sleegers, I.F. 

(Irene) (v) 
Mierlo 

25 Evers, W.V.J. (Wim) (m) Geldrop 
26 Jeucken, E.J.C. (Evi) (v) Geldrop 
27 van Lipzig, H.T.M. (Harry) (m) Mierlo 
28 de Vries, M.A. (Ria) (v) Geldrop 
29 Schippers, W. (Wim) (m) Geldrop 
30 Sleegers-Coolen, P.A.M. (Nelly) (v) Mierlo 
31 Baggerman, C. (Kees) (m) Geldrop 
32 Smeets-Collart, A.M.M. (Sjan) (v) Geldrop 
33 Verstappen, H.P.W.M. (Henk) (m) Mierlo 
34 de Jonge, M.E.S. (Mirjam) (v) Geldrop 
35 van der Plas, A.J. (José) (v) Geldrop 
36 Wouters, J.W.P. (Jan-Willem) (m) Geldrop 
37 Noten-van Bree, S.J.W.M. 

(Suzanne) (v) 
Mierlo 

38 Wagter-Hoogendam, J. (Joke) (v) Geldrop 
39 van den Bulk, A.C.M. (Arnold) (m) Helmond 
40 Claasen, M.J.J. (Mark) (m) Mierlo 

Lijst 1 CDA Lijst 2 DGG (Democratische Groepering Geldrop) Lijst 4 Dorpspartij Mierlo (DPM) 

Lijst 3 VVD 

Nr Naam Woonplaats
1 Stravers, F.J.M.C. (Frans) (m) Geldrop-Mierlo 
2 Looijmans, P.J. (Peter) (m) Geldrop-Mierlo 
3 Lubbers, I.E. (Ingemar) (v) Geldrop-Mierlo 
4 Dielis, H.J.M. (Henk) (m) Geldrop-Mierlo 
5 van Weert, H.E.J. (Dirk) (m) Geldrop-Mierlo 
6 Yarangümeli, S. (Serkan) (m) Geldrop-Mierlo 
7 Ketelaars, J.H.J. (Eric) (m) Geldrop-Mierlo 
8 van den Eijnden, 

G.A.E.J.P. (Frits) (m) 
Geldrop-Mierlo 

9 Thijssen, F.J.M. (Frans) (m) Geldrop-Mierlo 
10 Steenbakkers, A.D.M. (Ton) (m) Geldrop-Mierlo 
11 Aarts-Averink, C.E. (Claudia) (v) Geldrop-Mierlo 
12 Stravers, J.C. (Joop) (m) Geldrop-Mierlo 
13 van Erp, S. (Suzanne) (v) Geldrop-Mierlo 
14 de Vet, P.A.H.C. (Patrick) (m) Geldrop-Mierlo 
15 Blaauw, M.H.J. (Miranda) (v) Geldrop-Mierlo 
16 de Greef, H.J.M. (Harrie) (m) Geldrop-Mierlo 
17 Walhout, I. (Inge) (v) Geldrop-Mierlo 
18 van Hoof, P.H.C. (Peter) (m) Geldrop-Mierlo 
19 van Dongen, J.H. (Hanneke) (v) Geldrop-Mierlo 
20 Aarts, L.F. (Bart) (m) Geldrop-Mierlo 
21 Toorenspits, A.M. (Sjaan) (v) Geldrop-Mierlo 
22 Sloots, A.W.J. (Antoon) (m) Geldrop-Mierlo 
23 van Lenthe, N. (Niels) (m) Geldrop-Mierlo 
24 Ketelaars, P.J.E. (Peter) (m) Geldrop-Mierlo 
25 van de Valk, J.J.T. (Jan) (m) Geldrop-Mierlo 
26 van de Goor, T.F.J.M. (Theo) (m) Geldrop-Mierlo 
27 van den Eijnden, H.H. 

(Huub) (m) 
Geldrop-Mierlo 

28 Berkers, W.G.M. (Willem) (m) Geldrop-Mierlo 

Nr Naam Woonplaats
1 Leenders, M.D. (Monica) (v) Mierlo 
2 Mulder-Staaijen, M.A.T. 

(Marianne) (v) 
Mierlo 

3 Barten, M.M.J. (Maik) (m) Geldrop 
4 Hampton, M.W. (Mathieu) (m) Mierlo 
5 Snelders, J.M. (Jack) (m) Geldrop 
6 Vrijburg, E.S.M. (Emma) (v) Geldrop 
7 Maas, J.J.M. (Jacques) (m) Mierlo 
8 Romijn, A. (Annette) (v) Geldrop 
9 Schouwman, R.M. (René) (m) Geldrop 
10 van den Buijs, P.J.A. 

(Patrice) (m) 
Geldrop 

11 Klok, S.A. (Stefan) (m) Geldrop 
12 van de Mosselaar, J.F.A. 

(Han) (m) 
Mierlo 

13 Mulder, T. (Tim) (m) Mierlo 
14 Moreno Guerrero, J.P.A. 

(Jeffrey) (m) 
Geldrop 

15 van de Mosselaar, 
G.G.J.M. (Frits) (m) 

Mierlo 

16 Mulder, B. (Bert) (m) Geldrop 
17 Bal, F. (Frank) (m) Geldrop 
18 Stoffelen, A.H. (Ans) (v) Geldrop 
19 van den Broek, M. (Mark) (m) Geldrop 

Nr Naam Woonplaats
1 van de Laar, J.A.T.M. (Hans) (m) Mierlo 
2 Peters-Rit, J.H.G. (Jan) (m) Mierlo 
3 Meulendijk-van de Pasch, 

J.F.P. (Hanneke) (v) 
Mierlo 

4 van de Vossenberg, M.G.P. 
(Remco) (m) 

Mierlo 

5 Meulendijks, A.W.M. (Ton) (m) Mierlo 
6 Cappers, E.M.J. (Esther) (v) Mierlo 
7 van Hoof, A.A.J. (Antoine) (m) Mierlo 
8 Stolk-Knulst, J. (Janine) (v) Mierlo 
9 van der Linden, H.M.E.J. (Erik) (m) Mierlo 
10 van Stiphout, H.W.M. (Henk) (m) Mierlo 
11 Smits, M.J. (Mariëlle) (v) Mierlo 
12 de Vet, N.M.J. (Niels) (m) Mierlo 
13 van Hoof, M.A.W.C. (Marcel) (m) Mierlo 
14 Peters-Rit, J. (Joost) (m) Mierlo 
15 Manders, C.C. (Carel) (m) Mierlo 
16 van Beek, G.P.J.P. (Frits) (m) Mierlo 
17 de Bie-Berkers, K.D.J.J. (Karlijn) (v) Mierlo 
18 Bijnen, P.H.M. (Pierre) (m) Mierlo 
19 Creemers, J.G.H. (Jan) (m) Mierlo 
20 Cremers-Beute, S.A. (Sonja) (v) Mierlo 
21 Drost-Verhoeven, S.A.F.E. 

(Suzanne) (v) 
Mierlo 

22 Elzendoorn, H.A.Q.M. (Harry) (m) Mierlo 
23 van Gennip, T.H.F. (Ted) (m) Mierlo 
24 Heesakkers, P.L. (Pierre) (m) Mierlo 
25 van Hoof, J.T.M.M. (Jeanne) (v) Mierlo 
26 Kessels, K.J.L. (Kevin) (m) Mierlo 
27 Knoops, G.F.C. (Gerdy) (v) Mierlo 
28 Koolen, J.M. (Jan) (m) Mierlo 
29 van de Laar-Van der Leeuw, 

A.M.C. (Ineke) (v) 
Mierlo 

30 Lammers, P.J. (Peter) (m) Mierlo 
31 Lenssen, J.W.G. (Jos) (m) Mierlo 
32 van Lierop, J.W.G.M. (Jan) (m) Mierlo 
33 Maertens, T.A.J. (Theo) (m) Mierlo 
34 Pieters Graafl and-Brons, 

P.W.H. (Petra) (v) 
Mierlo 

35 Seijkens, E.M.C. (Esther) (v) Mierlo 
36 Seijkens, J.H.G.C.M. (Sjef) (m) Mierlo 
37 Staals, J.F.A. (Hans) (m) Mierlo 
38 Smidt, H. (Henk) (m) Mierlo 
39 van Stiphout, M.M. (Miranda) (v) Mierlo 
40 Verhoeven, A.H.M. (Henk) (m) Mierlo 
41 Verzuu, R.J. (Rudi) (m) Mierlo 
42 van de Vossenberg, M.J.A.F. 

(Marjo) (m) 
Mierlo 

43 van de Vossenberg-Kuijpers, 
E.W.M. (Eveline) (v) 

Mierlo 

44 Weijmans-Louisa, S.M.A.E. 
(Cherill) (v) 

Mierlo 
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Gemeente actueel

Nr Naam Woonplaats
1 Kuijken, P. (Paul) Geldrop 
2 Koopmans, I.M. (Ingeborg) Geldrop 
3 van Eersel, A.C.J. (Amber) Geldrop 
4 Wessels, S.H. (Simon) Mierlo 
5 Engbers, N.P.C. (Niek) Mierlo 
6 Duenk, H.L.A. (Jet) Geldrop 
7 Hensgens, T. (Tijl) Mierlo 
8 Kermani, E. (Ehsan) Geldrop 
9 Pieper, C.P.M. (Carin) Geldrop 
10 van Bragt, C.A.C. (Cyrille) Mierlo 
11 Christophersen, A.J.E. (Tineke) Geldrop 
12 van Stratum, R.J.M. (Rob) Geldrop 
13 Lochs, H.P.G. (Harie) Geldrop 
14 Bourassin, E.C.E. (Eliane) Geldrop 
15 Berkers, J.P.H. (Jona) Geldrop 
16 Monteiro, H.J. (Han) Geldrop 
17 Klomp, J.M.P. (Jos) Geldrop 
18 Breemerkamp, L.M.S. (Beppie) Mierlo 

Lijst 5 GROENLINKS Lijst 7 SAMEN 

Lijst 6 D66 

Nr Naam Woonplaats
1 van Happen, A.G.J. (Ton) Geldrop 
2 Bemelmans, H.A.J. (Rita) Geldrop 
3 Zeedijk-Raeven, F.A. (Femke) Geldrop 
4 Moolenaar, M.C.H.M. (Marc) Geldrop 
5 van Lieshout, W.P. (Willem) Geldrop 
6 van Breemen, J.J.J.M. (Jos) Geldrop 
7 Gruintjes- van Gerven, 

E.J.C. (Esther)
Geldrop 

8 Uittenbroek, A.L. (Leo) Mierlo 
9 Sjouw, L.M. (Liesbeth) Geldrop 
10 Visser, P. (Peter) Geldrop 
11 Shepher, N. (Nitzan) Geldrop 
12 Verbakel, L.M.H. (Bert) Geldrop 
13 Vliek - van Woudenberg, 

M.N. (Marjon)
Mierlo 

14 Vliek, R.M.E. (Rob) Mierlo 
15 Blok, P.G. (Peter) Geldrop 
16 Itz, C.J. (Coen) Mierlo 
17 Çelik, A.R. (Ali) Eindhoven 
18 in 't Anker, W.P. (Wilko) Geldrop 
19 Verdonck, A.M.C.G. (Ans) Mierlo 

Nr Naam Woonplaats
1 Verdouw, M. (Miranda) (v) Geldrop 
2 Jansen, D.J. (Daan) (m) Geldrop 
3 van de Vossenberg, P.A.M. 

(Pieter) (m) 
Mierlo 

4 van de Stolpe, M. (Monique) (v) Geldrop 
5 Liebreks, R.J.H. (Robin) (m) Geldrop 
6 Liebreks, H.F.M. (Harold) (m) Mierlo 
7 Roos, V.M.D. (Viënna) (v) Geldrop 
8 van den Reek, T.F.W.M. (Tom) (m) Mierlo 
9 Hendriks, M.M.H.J. (Manon) (v) Geldrop 
10 Bayoumy, T.A. (Tarek) (m) Helmond 
11 Schroemges, R. (Roy) (m) Geldrop 
12 Huntelaar - Erkelens, C. (Cindy) (v) Geldrop 
13 Cuijten, W.A.G. (Wim) (m) Geldrop 
14 Martens, J. (Jill) (v) Helmond 
15 den Heijer, M.P. (Mika) (m) Geldrop 
16 Mourik, M.J.M. (Moniek) (v) Geldrop 
17 Oosterbosch, B.M.L.J. (Bart) (m) Geldrop 
18 van Lieshout, A.A.G. (Anne) (v) Mierlo 
19 van Wetten, J.M.P. (Hans) (m) Geldrop 
20 Verdouw - de Vet, M.M.A.A. 

(Mariëlle) (v) 
Geldrop 

21 van Lieshout, K.W.W. (Kaylee) (v) Geldrop 
22 Markgraaff, P.J. (Pierre) (m) Geldrop 
23 van den Biggelaar, 

M.J.J. (Michael) (m) 
Mierlo 

24 Roos, K.P.J. (Khiron) (m) Geldrop 
25 Renier, A.M.J. (Annemie) (v) Geldrop 
26 van de Steur, R.A. (Anky) (v) Geldrop 
27 Bierens, A.W.R. (Arjan) (m) Helmond 
28 van Hoof, G.H. (Gerald) (m) Mierlo 
29 Verdouw, D. (Dick) (m) Geldrop 
30 van Hoof, R. (Rosita) (v) Mierlo 
31 Carlisle, L.M. (Leanne) (v) Geldrop 
32 Habraken, M.C. (Maurits) (m) Geldrop 

Nr Naam Woonplaats
1 van de Burgt, R.H.M. (Richard) (m) Geldrop 
2 van Nunen, G.L.J.T.M. (Gerloes) (v) Geldrop 
3 Elsendoorn, P.C.G. (Paul) (m) Mierlo 
4 van de Ven-Schoofs, 

M.H.J. (Marie Heleen) (v) 
Geldrop 

5 Oortwijn, B.M. (Bart) (m) Geldrop 
6 Coolen, L. (Lizette) (v) Mierlo 
7 van Hoek, S.P.A. (Stijn) (m) Mierlo 
8 Smajlović, F. (Fatima) (v) Geldrop 
9 Verberne, L.H.G. (Leonie) (v) Geldrop 
10 Steenman, R.M.J.G. (Ronald) (m) Geldrop 
11 Schattevoet-Oortwijn, 

F.M.J. (Franca) (v) 
Geldrop 

12 Snelders, H.P.H. (Bér) (m) Geldrop 
13 van Ool, J.C.G.M. (Anca) (v) Geldrop 
14 Kok, M. (Martijn) (m) Geldrop 
15 de Wit, J.M.C. (Jos) (m) Geldrop 
16 Ramaekers, J.A.H. (Fons) (m) Mierlo 
17 Elsendoorn, D.F. (Danielle) (v) Mierlo 
18 van de Ven, N. (Nick) (m) Geldrop 
19 Alfakhouri, R. (Raed) (m) Mierlo 
20 van Vuuren, C.V. (Tinka) (v) Geldrop 
21 Philip, S. (Sherif) (m) Geldrop 
22 van der Linden, C.A. (Rina) (v) Geldrop 
23 Bhagwandien, S. (Sujit) (m) Geldrop 
24 Elsendoorn, N.D. (Noucra) (v) Berg en Dal 
25 Hofstede, J.J. (Jaap) (m) Mierlo 
26 Schouten-Elsendoorn, M.J. 

(Marjo) (v) 
Mierlo 

27 van Schijndel, S.M. (Susan) (v) Geldrop 

Lijst 8 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Geldrop-Mierlo, 4 februari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo,

J.C.J. van Bree


