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Mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers; 
het mantelzorgcafé is weer van start gegaan
Speciaal voor al onze mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo 
organiseren wij het mantelzorgcafé. Hoe fi jn is het om even 
je verhaal te doen bij iemand die je begrijpt, omdat je in het-
zelfde 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 ervarin-
gen uit te wisselen. Gewoon even wat tijd voor uzelf!

Wanneer: 
Woensdag 2 maart tussen 11.00 – 13.00 uur bij Heerenhuys 23
in Geldrop. 
Donderdag 3 maart 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!

Aanbod sociale 
vaardigheidstraining
Voor kwetsbare kinderen zijn sociale vaardigheden 
niet altijd vanzelfsprekend. Soms moeten ze hierin 
gecoacht worden. Een sociale vaardigheidstraining is 
een goed middel waarbij kinderen met elkaar en van 
elkaar kunnen leren. 

Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en 
oefeningen kunnen de kinderen ervaringen en ge-
voelens met elkaar delen en worden er verschillende 
thema’s besproken zoals pesten, grenzen aangeven, 
nee zeggen, emoties, vrienden maken en onderhou-
den komen onder ander aan bod.

In maart 2022 start er, bij voldoende aanmeldingen, 
een training sociale vaardigheden vanuit MEE. Deze 
training is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 12 
jaar die moeite hebben met sociale vaardigheden en 
bestaat uit acht bijeenkomsten.

Er wordt gestart met een intakegesprek en er zullen 
ook evaluatiegesprekken met de ouders/verzorgers 
gevoerd worden. 

De bijeenkomsten zullen eind maart starten en door-
lopen tot en met 9 juni. Ze vinden plaats in sporthal de 
Coevering in Geldrop na schooltijd.

Opgeven kan door een ingevuld aanmeldformulier 
te sturen naar: servicepunt@meedemeentgroep.nl. 
Dit aanmeldformulier vindt u op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl/ouder-en-kind. 

Aanleg maatregelen bestrijding wateroverlast de 
Heer Dickbierweg te Mierlo

Op maandag 28 februari starten we met aanleggen van 
maatregelen ter bestrijding van wateroverlast in het ge-
bied rondom de Heer Dickbierweg. De werkzaamheden 

betreffen het graven van een wadi en het aanbrengen van 
hemelwaterriolering. De wadi wordt aangelegd in het plant-
soen tussen de Heer Dickbierweg en sporthal De Weijer. De 
werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 
4 maart 2022.

De werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een 
fi nanciële bijdrage van Waterschap De Dommel in het kader 
van de subsidieregeling klimaatbuffers 2021.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van 
Lieshout of Will van Dijk, afdeling Ruimte. Ze zijn te bereiken 
via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op 14,15 en 16 maart 2022 zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. In heel Nederland worden deze 
verkiezingen gehouden en ook Geldrop-Mierlo kiest op 
deze dagen een nieuwe gemeenteraad. 

Misschien heeft u ze al gezien, de verkiezingsborden voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn geplaatst. Hierop 
is te zien welke acht partijen er meedoen aan de verkiezin-
gen in Geldrop Mierlo. Dezelfde acht partijen die de afge-
lopen vier jaar de gemeenteraad hebben gevormd doen dit 
jaar ook weer mee: CDA, DGG, VVD, DPM, GroenLinks, 
D66, SAMEN en PvdA.

Verkiezingsdagen 
Dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen een beetje an-
ders georganiseerd dan u gewend bent. In plaats van één 
verkiezingsdag is het stemmen dit jaar over drie dagen ver-
spreid. De reden hiervoor is dat we nog steeds te maken 
hebben met corona. Door het stemmen over drie dagen 
te verspreiden kan de drukte gespreid worden. Op woens-
dag 16 maart zijn alle stembureaus geopend. Op 14 en 
15 maart zijn er twee stembureaus per kern geopend.

Verkiezingskrant 
Op 3 maart ontvangt u de verkiezingskrant. In deze krant 
vindt u alle informatie over de verkiezingen, de stem-
bureaus en hoe u uw stem kunt uitbrengen en natuurlijk 
ook over de partijen die meedoen aan de verkiezingen. 
Wilt u meer weten? Volg ons dan op Facebook of kijk op 
https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/

Verkiezingsdebatten
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden er 
in Geldrop-Mierlo twee verkiezingsdebatten georganiseerd. 

Doel van deze debatten is dat u als kiezer een beeld krijgt 
van de standpunten van de verschillende partijen.

Zondag 20 februari heeft Studio040 een verkiezings-
debat uitgezonden. Het debat kunt u terugkijken op de 
website van Studio040 via studio040.nl/televisie/gemist/
verkiezingen en het YouTube-kanaal van Studio040.

Woensdag 2 maart zal Kommus een verkiezingsdebat uit-
zenden om 19.30 uur. Het debat is te zien en beluisteren via 
www.kommusradio.nl.

Verkiezingsavond
Op 16 maart wordt er in Centrum Hofdael een avond geor-
ganiseerd rondom de uitslagen van de verkiezingen. Gedu-
rende de avond komen de uitslagen van de stembureaus 
binnen, welke vervolgens voor de aanwezigen worden ge-
presenteerd. De avond start om 21.30 uur.

Tip! 
Lezing burgemeester Jos van Bree – Op donderdag 
3 maart geeft burgemeester Jos van Bree een interactieve 
lezing in Hofdael over het belang van de verkiezingen voor 
Geldrop-Mierlo. De toegang is gratis. Zie voor meer infor-
matie de website van Hofdael: www.hofdael.nl.
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Gevaar voor vallende takken in de bossen 
van Geldrop-Mierlo

Mijd de komende dagen de bossen in Geldrop en Mierlo. 
Daar kunnen namelijk forse takken uit de bomen vallen 
als gevolg van de stormen van afgelopen dagen. Het 
gaat dan om takken die door de wind zijn afgebroken en 
los in de bomen hangen. Na de storm drogen die takken 
in en vallen dan op een gegeven moment alsnog uit de 
boom. Wees voorzichtig en kijk goed uit als u gaat wan-
delen in de natuur.

Veiligheid woonwijken
De stormen Dudley, Eunice en Franklin die de afgelopen 
dagen over Nederland raasden, hebben voor behoorlijk wat 
overlast en schade gezorgd. Als gemeente zijn we hard aan 
het werk om alles zoveel als mogelijk te herstellen. De vei-
ligheid in de woonwijken heeft daarbij prioriteit. We zijn dus 
begonnen met het controleren van de bomen in de wijken 
op afgebroken en gescheurde takken. Dat betekent ook dat 
we pas later aan de slag kunnen gaan op plekken in de ge-
meente waar minder mensen komen, zoals de bossen.

Mijd de bossen
Voor zover wij nu kunnen zien, lijken onze bossen redelijk 
ongeschonden door de stormen te zijn gekomen. Een gron-
dige controle is echter nog niet mogelijk geweest. Daarom 
is het verstandig de komende dagen even niet het bos in te 
gaan. Wij doen er alles aan om de bossen zo snel mogelijk 
weer veilig te maken voor de recreanten.

Nieuw appartementencomplex in Bleekvelden Geldrop
In het gebied Bleekvelden in Geldrop gaat de gemeen-
te veertig nieuwe huurappartementen realiseren. Dat 
maakte wethouder Marc Jeucken gisteren bekend tij-
dens de ‘woonavond’ waarin de gemeenteraad werd 
bijgepraat over de woningbouw in Geldrop-Mierlo. Het 
nieuwe complex komt op de Mierloseweg 40, op de hoek 
met de Ter Borghstraat. Hier staat nu een leegstaand 
kantoorpand dat gesloopt wordt om ruimte te maken 
voor de nieuwbouw. De appartementen kunnen in 2023 
klaar zijn.

Appartementencomplex met knipoog naar 
textielverleden
In het nieuwe complex komen veertig huurappartementen 
met huurprijzen die variëren tussen 870 en 1400 euro. De 
appartementen zijn onder meer geschikt voor zowel senio-
ren als starters. Onder het nieuwe pand komt een parkeer-
kelder.

Het nieuw te bouwen pand staat in Bleekvelden, een gebied 
dat vroeger door de textielindustrie werd gebruikt om stoffen 
te bleken. De gemeente wil dan ook met de architectuur in dit 
gebied een knipoog geven naar dit industriële verleden. Dat 
zal ook terug te zien zijn in het nieuwe complex aan de Mier-
loseweg. Verder wil de gemeente van Bleekvelden ook een 

groene omgeving maken. Het nieuwe gebouw krijgt daarom 
beplanting op de gevel. 

Planning
Medio maart 2022 gaat de bestemmingsplanprocedure de 
inspraakfase in. Vervolgens neemt de gemeenteraad een 
besluit over het bestemmingsplan. Als alles meezit, kan de 
sloop van het oude pand dit jaar nog van start gaan. Daarna 
kan er aan de slag worden gegaan met de werkzaamheden 
voor de nieuwbouw. In 2023 zou het appartementencomplex 
dan klaar kunnen zijn.

Herontwikkeling Bleekvelden
Bleekvelden is lang een bedrijventerrein geweest. De ge-
meente wil het gebied nu transformeren naar een woonge-
bied met ruimte voor zo’n tweehonderd woningen. Het eerste 
project binnen deze visie is de verbouwing van de voorma-
lige gemeentewerf tot twintig loftwoningen. De vergunning 
hiervoor is inmiddels verleend en de bouwwerkzaamheden 
staan gepland voor dit jaar. De bouw van het appartementen-
complex aan de Mierloseweg is het eerste nieuwbouwpro-
ject in het gebied. Naast het bouwen van nieuwe woningen 
gaat de gemeente ook de straat Bleekvelden herinrichten. 
Dat gaat gebeuren in 2023 of 2024.

“Het is fantastisch om te zien dat de transformatie van Bleek-
velden met dit plan weer een volgende fase ingaat”, aldus 
wethouder Jeucken. “We hopen dat dit gebied in de nabije  
toekomst een prettige woonomgeving wordt voor zowel jong 
als oud.”

Centrumimpuls Geldrop
De herontwikkeling van Bleekvelden maakt onderdeel uit 
van het programma ‘Centrum Impuls Geldrop’. Hiermee wil 
de gemeente in het gebied tussen het station, Bogardeind en 
Bleekvelden zo’n 800 nieuwe huur- en koopwoningen bou-
wen. De helft hiervan komt te vallen in de sociale of midden-
huur-categorie of onder de NHG-grens van 355.000 euro.

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Losweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 32) in Geldrop

Datum ontvangst : 7 februari 2022
Omschrijving : rooien van een sierkers in verband 

met stamrot
Zaaknummer : 17711101481

Locatie : Burgemeester van Lokvenstraat 
82 in Mierlo

Datum ontvangst : 20 januari 2022
Omschrijving : bouwen dubbele carport
Zaaknummer : 17711101629

Locatie : Langstraat 4 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 februari 2022
Omschrijving : aanpassing gevel
Zaaknummer : 17711104640

Locatie : Nuenenseweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij

  huisnummer 29) in Geldrop
Datum ontvangst : 8 februari 2022
Omschrijving : rooien van een sierkers in verband 

met stamrot
Zaaknummer : 17711104729

Locatie : Drossaardstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij

  huisnummer 73) in Geldrop
Datum ontvangst : 8 februari 2022
Omschrijving : rooien van een eik in verband met 

zwamaantasting niet duurzaam
  te handhaven
Zaaknummer : 17711104859

Locatie : Meeuwenhof ongenummerd 
(openbare ruimte nabij

  huisnummer 2) in Geldrop
Datum ontvangst : 8 februari 2022
Omschrijving : rooien van een sierkers in 

verband met zwamaantasting niet 
duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711104989

Locatie : Mierloseweg 140 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 februari 2022
Omschrijving : uitbouw
Zaaknummer : 17711105093

Locatie : Vogelpoelstraat in Geldrop
Datum ontvangst : 8 februari 2022
Omschrijving : bouwen van een berging
Zaaknummer : 17711105242

Locatie : Meers 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 februari 2022
Omschrijving : uitbreiding schuur met salon aan 

huis
Zaaknummer : 17711105342

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : De Hooge Akker 1 in Geldrop
Omschrijving : uitbreiding van twee kantoren
Zaaknummer : 17711053563

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

Social media 
gemeenteraad 
De gemeente Geldrop-Mierlo is actief op verschillende 
social media kanalen: Facebook, Instagram, Twitter en 
LinkedIn. 

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo maakte tot nu toe 
geen gebruik van social media. Sinds kort heeft de ge-
meenteraad een eigen Facebook account. Hierop worden 
berichten geplaatst over de vergaderingen van de raad, 
de commissies en de informatieavonden. Ook rondom de 
gemeenteraadsverkiezingen wordt informatie gedeeld. 

Wilt u op de hoogte blijven van 
nieuws rondom de gemeenteraad 
en vergaderingen van de raad en 
de commissies? Volg dan de 
gemeenteraad op Facebook: 
www.facebook.com/
GemeenteraadGM. 



Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Wersakker ongenummerd 
(openbare ruimte nabij

  huisnummer 65) in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 10 februari 2022
Omschrijving : rooien van twee esdoorns 

in verband met aanleggen 
waterbergingsvoorziening

Zaaknummer : 17711087457

Locatie : Wersakker in Mierlo
Verzenddatum besluit : 16 februari 2022
Omschrijving : aanleg waterbergingskelder
Zaaknummer : 17711073124

Locatie : Lorien 11 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 februari 2022
Omschrijving : uitbreiden woning aan achterzijde
Zaaknummer : 17711081476

Locatie : ’t Geluk 9 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 februari 2022
Omschrijving : plaatsen van een erker
Zaaknummer : 17711081552

Locatie : Laan van Tolkien 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 februari 2022
Omschrijving : verbouwen Boerenbond
Zaaknummer : 17711055588

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 
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.

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:

• Het veranderen van een inrichting (de bouw van een 
loods voor opslag van foerage en werktuigberging) aan 
de Weijer 10 in Mierlo. De melding is ingediend op 
22 juli 2021 en aangevuld op 7 december 2021.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 25 februari tot en met 10 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.

VERKEERSBESLUIT

Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen, 
ter hoogte van de volgende locaties:

• De Hooge Akker 27, Geldrop;
• Diepe Vaart 6, Geldrop;
•  Ganseboom 34, Geldrop;
• Heggestraat 62a, Geldrop;
•  het Hooghuis 12, Geldrop;
•  Hofmeierstraat 9, Geldrop;
•  Parallelweg 41, Geldrop;
•  Schoutstraat 53, Geldrop;
•  Slachthuisstraat 45, Geldrop;
•  ter Borghstraat 27, Geldrop;
•  Waleweinlaan 4, Geldrop;
•  Bosuil 7, Mierlo;
•  Dorenbos 17, Mierlo;
•  Haver 11, Mierlo;
•  Hooghuis 24, Mierlo;
•  Kapelweg 21, Mierlo;
•  Rogge 1, Mierlo;
•  Tramweg 2, Mierlo;
•  Wersakker 53, Mierlo.

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 24 februari 2022 
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van 
de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het 
besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. 

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met 
een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn 
van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw 
bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u 
ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw 
naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we 
het besluit niet uitvoeren. 

Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht 
van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

ANTERIEURE OVEREENKOMST 
MIERLOSEWEG 40 IN GELDROP

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeente Geldrop-Mierlo op 17 februari 2022 een 
anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld 
in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. De 
overeenkomst betreft de herontwikkeling van het perceel 
Mierloseweg 40 in Geldrop.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente 
en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de inhoud van 
het bouwplan, de uitvoering van de activiteiten die nodig 
zijn om het plan mogelijk te maken en de vergoeding van 
de kosten die zijn verbonden aan de medewerking van de 
gemeente aan het plan.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep 
mogelijk.

Een korte beschrijving van de inhoud van de anterieure 
overeenkomst ligt van vrijdag 25 februari 2022 tot en met 
donderdag 7 april 2022 ter inzage in het gemeentehuis aan 
De Meent 2 in Geldrop. Wilt u meer informatie? Stuur dan 
een e-mail naar zaken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding 
van zaaknummer 164508, of neem contact op met de 
gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.
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