
AGENDA* RAADSVERGADERING 
Maandag 7 maart 2022
’t Plein (gemeentehuis)

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

19.35 uur 2. Vragenhalfuurtje aan college

19.45 uur 3. Vaststellen agenda
Mogelijkheid indienen van moties 
vreemd aan de orde. 

19.50 uur 4. Benoeming en installatie raadslid 
M. v.d. Broek namens VVD

a. onderzoek geloofsbrieven
b. besluit tot toelating
c. installatie

20.00 uur 5. Vaststellen verslag van de 
Raadsvergadering van 
7 februari 2022 

Besluitvorming

20.05 uur 6. Hamerstukken
a.  1e wijziging Afstemmings-
 verordening Participatiewet,
 IOAW en IOAZ gemeente 
 Geldrop-Mierlo (RV GM2022-
 1065223)
b.  Gedragscode Integriteit en 
 procesafspraken handhaving
  integriteit (RV GM2022-
 1073618)
c.  Ontwerpbesluit VRBZO 
 deelname aan stichting 
 risicobeheer veiligheidsregio’s 
 (RV GM2022-1073618) 

20.10 uur 7. Vaststellen Structuurvisie Mierlo-
Oost (RV GM2022-259704)
In het buitengebied Mierlo-Oost worden 
mogelijkheden gezien om een aan-
trekkelijk overgangsgebied te creëren 
tussen de bebouwde kom en het na-
tuurgebied Sang en Goorkens waarin 
ruimte is voor natuurherstel en recre-
atie ondersteund door woningbouw. 
Na consultatie, inspraak en beeldvor-
mende behandeling in de raad zijn 
deze mogelijkheden voor het ruimtelijk 
aspect uitgewerkt in de voorliggende 
structuurvisie Mierlo-Oost.

20.30 uur 8. Vervolgaanpak Transitievisie 
Warmte (RV GM2022-234827) 
Op 13 december 2021 heeft de raad 
de Transitievisie Warmte vastgesteld. 
Met dit voorstel wordt aangegeven hoe 
we alvast een start kunnen maken met 
het vervolgtraject met alle beschikbare 
middelen en met Rijksmiddelen voor 
klimaatakkoordtaken die we naar ver-
wachting zullen krijgen, zodat we met 
de bewoners aan de slag kunnen.

20.45 uur 9. Aanvullend krediet herinrichting 
Bekelaar (RV GM2020-018075) 
De herinrichting van de Bekelaar staat 
voor 2022 op de planning om uit te voe-
ren. In de begroting is hiervoor een kre-
diet van € 900.000,- opgenomen. Het 
afgelopen jaar is een voorlopig ontwerp 
voor de herinrichting van de Bekelaar 
opgesteld. Dit ontwerp is fi nancieel 
doorgerekend en uit deze berekening is 
gebleken dat er niet voldoende krediet 
beschikbaar is om de Bekelaar op een 
duurzaam veilige manier conform het 
ontwerp te herinrichten. Na enkele 
aanpassingen aan het ontwerp en een 
bijdrage uit het rioolfonds blijft er nog 
een tekort van € 375.000,- staan. Dit 
tekort is een gevolg van  prijsstijgingen 
van de materialen, een nieuw beleid 
groencompensatie en de kosten voor 
het afvoeren van teerhoudend asfalt.

21.00 uur 10. Beleidsscan Cultuurbeleid 
Kracht van Cultuur 2018-2021 (RV 
GM2022-1065223) 
In Geldrop-Mierlo geldt vanaf 2018 het 
cultuurbeleid Kracht van Cultuur en om 
te bepalen hoe vervolgbeleid eruit zou 
kunnen zien, is het goed om evaluatief 
terug te blikken op het beleid tot nu toe. 
Na een terugblik is ook een vooruitblik 
gepresenteerd voor toekomstig cultuur-
beleid.

21.15 uur 11. Nieuwe Gemeenschappelijke 
Regeling Plus Team (RV GM2022-
1052512)
Als uitwerking van de evaluatie van het 
Plus Team ligt er een nieuwe Gemeen-
schappelijke Regeling voor. Daarbij 
is een herijkte opdracht voor het Plus 
Team opgesteld.

21.30 uur 12. Rekenkamerrapport MRE & SGE 
Regionale opgaven (RV GM2022-
1032462)
In 2021 heeft de Rekenkamercom-
missie onderzoek gedaan naar de 
regionale opgaven. Bij deze opgave 
spelen zowel de Metropoolregio als het 
Stedelijk Gebied Eindhoven een rol. 
Onderzocht zijn zowel de taken als de 
samenwerking.

21.45 uur 13. Moties vreemd aan de orde

Algemeen

22.00 uur 14. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
Op maandag 7 maart 2022 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, Meent 2 te 
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 
18:30 uur:  Het bezwaar gericht tegen het verlengen 

van een omgevingsvergunning voor kin-
deropvang en buitenschoolse opvang aan 
de Hazelaar 45 in Geldrop. 

19:00 uur:  Het bezwaar gericht tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van 22 woningen aan het Land-
kaartje en de Vlinderlaan in Mierlo.  

19:30 uur:  Het bezwaar gericht tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het 
splitsen van een woonhuis aan de Hulst 43 
in Geldrop. 

Van de hoorzitting worden geluidopnamen gemaakt. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere versprei-
ding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vra-
gen wij u om contact op te nemen met het secretari-
aat van de Commissie voor Bezwaarschriften indien u 
voornemens bent als toehoorder de zitting bij te wonen.

Gewijzigde planning 
werkzaamheden 
Vesperstraat in Mierlo
De werkzaamheden aan de Vesperstraat in Mierlo hebben 
als gevolg van het slechte weer enige vertraging opgelopen.
Op 2 of 3 maart worden de werkzaamheden hervat en ze zijn 
naar verwachting op 8 maart klaar.

Training mindfulness 
voor mantelzorgers
Woont u in Geldrop-Mierlo en bent u mantelzorger voor 
iemand in deze gemeente? Dan kunt u gratis meedoen 
aan een training mindfulness voor mantelzorgers.

Ook zorgen voor uzelf
Als mantelzorger bent u vooral gericht op de zorg voor een 
ander, maar goed voor uzelf zorgen is minstens zo belang-
rijk. Dit staat dan ook centraal in deze mindfulnesstraining. 
U krijgt methoden aangereikt om te leren ontdekken wat uw 
eigen wensen en behoeften zijn. Hierdoor ontstaat meer ba-
lans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor uzelf en 
krijgt u inzicht in waar u energie van krijgt en wat u energie 
kost.

Ervaringen delen
Tijdens de training leert u open te staan voor uw emoties en 
hoe u beter met die emoties kunt omgaan. U zult merken 
dat dit veel energie geeft. Doordat deze training een groeps-
training is, kunt u ervaringen delen met mensen in een ver-
gelijkbare situatie. Herkenning, erkenning en samen iets 
delen, versterken het effect van mindfulness en geven de 
training extra verdieping.

Praktische informatie
De trainer is Ronald Hochstenbach, hij is een gecertifi ceerd 
mindfulnesstrainer (zie ook mindfulnesstrainingen.info).

Voor de training heeft u een matje, dekentje en een kussen 
nodig. Omdat we die gezien de huidige coronamaatregelen 
niet op een veilige manier kunnen verschaffen, vragen we u 
deze zelf mee te nemen.

Data en inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de training via 
www.lerenmetlev.nl/inwoners. Kies links in het menu voor 
‘Volwassenen’. Vervolgens ziet u een lijst met daarin de trai-
ning ‘Mindfulness voor Mantelzorgers’. Op de pagina van de 
training kunt u zich kosteloos inschrijven.

Er is op dit moment nog plek bij deze groepen: 

Training 1 
(3 bijeenkomsten)
15 maart 2022
13:30 - 16:00 uur
22 maart 2022
13:30 - 16:00 uur
29 maart 2022
13:30 - 16:00 uur

Training 2 
(3 bijeenkomsten) 
6 april 2022
19:30 - 22:00 uur
13 april 2022
19:30 - 22:00 uur
20 april 2022
19:30 - 22:00 uur

www.geldrop-mierlo.nlwww.geldrop-mierlo.nl
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Restafval voortaan eens per vier weken opgehaald
Zoals u al eerder in Middenstandsbelangen heeft kun-
nen lezen, is de inzamelfrequentie van het restafval 
gehalveerd. Sinds afgelopen maandag wordt de grijze 
kliko voortaan eens per vier weken opgehaald. Dat was 
eerst elke twee weken. Met deze aanpassing wil de ge-
meente mensen stimuleren om hun afval beter te schei-
den. Dat zorgt vervolgens voor een kleinere hoeveelheid 
restafval.

Grootste deel restafval is nog te scheiden
In 2020 gooiden de inwoners van Geldrop-Mierlo gemiddeld 
zo’n 487 kilo afval per persoon weg. Bijna driekwart hiervan 
kan worden hergebruikt, omdat dit afval al gescheiden is in-
geleverd. Dat is al een heel goed begin, maar er is nog veel 
te winnen. Zeker als u weet dat het merendeel van het afval 
in de grijze container eigenlijk geen restafval is. Afgelopen 
zomer heeft de gemeente een sorteeranalyse laten uitvoe-
ren op dit restafval. Dat bleek vooral te bestaan uit GFT-afval 
(bijna de helft!), plastic en lege pakken, luiers, papier, textiel 
en glas. Ook zat er afval bij dat naar de milieustraat gebracht 
kan worden. Denk bijvoorbeeld aan hout, puin, batterijen, 
elektrische apparaten en metaal. Al het restafval dat we be-
ter kunnen scheiden, is herbruikbaar en kan een grondstof 
zijn voor nieuwe producten. Dat bespaart niet alleen geld, 
maar is ook goed voor het milieu.

Landelijk doel: restafval verminderen
Alle gemeenten van Nederland hebben van de overheid de 
doelstelling gekregen om vanaf 2020 maximaal honderd 
kilogram restafval per inwoner te hebben. Uiteindelijk - in 
2025 - moet de hoeveelheid restafval terug naar gemiddeld 
dertig kilo per persoon. In Geldrop-Mierlo heeft de gemeen-
teraad een nieuw Afval- en Grondstoffenplan vastgesteld. 
Dit plan, dat Cure Afvalbeheer uitvoert, moet ervoor zor-
gen dat de gemeente deze landelijke doelstellingen gaat 
halen. In 2020 lag de hoeveel restafval in onze gemeente 
nog op ruim 136 kilo per inwoner. Er is dus werk aan de 
winkel. Een eerste stap om de hoeveelheid restafval te ver-
minderen, is het verlagen van de inzamelfrequentie hiervan. 
Vanaf 28 februari 2022 wordt het restafval daarom niet meer 
eens in de twee, maar eens in de vier weken opgehaald.

Inzamelfrequentie restafval naar eens per 4 weken
Op dit moment is het zo dat een groot deel van de inwoners 
van Geldrop-Mierlo hun grijze kliko niet elke twee weken aan 
straat zet. Voor deze inwoners verandert er weinig, anders 
dan het moeten wennen aan de nieuwe ophaaldagen. De 
inwoners die wel elke twee weken hun grijze minicontainer 

aanbieden, moeten hun afval verder sorteren. Van de ge-
meente heeft u onlangs een afvalscheidingskaart ontvangen. 
Dit hulpmiddel kunt u gebruiken als u twijfelt hoe u bepaalde 
soorten afval kunt scheiden. De afvalscheidingskaart kunt u 
ook ophalen in het gemeentehuis of bekijken op de website 
van Cure. Daar vindt u ook meer tips en informatie over af-
valscheiding: www.cure-afvalbeheer.nl/alles-over-afval.

Geen verandering voor inzameling PBD, GFT en oud 
papier en karton 
De inzameling van de overige afvalstromen gaan niet wijzi-
gen. Uw PBD-afval, GFT-afval en uw oud papier en karton 
worden ook in 2022 om de week opgehaald.

Meer informatie
Meer informatie over het nieuwe afval- en grondstoffenplan 
vindt u op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo. De 
aangepaste afvalkalender staat op de website van Cure en 
in de Cure-app.

Cure beantwoordt uw vragen
Heeft u nog vragen over de wijziging? Dan kunt u terecht bij 
Cure. Antwoorden op veelgestelde vragen en meer informa-
tie vindt u op de website: www.cure-afvalbeheer.nl/klanten-
service.

U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met de 
klantenservice van Cure: (040)  2500 130 of 
klantenservice@cure-afvalbeheer.nl.

Doorzichtige zakken 
voor PBD
Cure Afvalbeheer haalt om de week de PBD-zakken 
voor plastic, blik en drinkkartons op.

Het valt op dat er soms grijze zakken worden gebruikt 
om dit afval aan te bieden. Cure kan dan niet zien dat 
er PBD in zit en mag deze zakken daarom niet meene-
men. Die zakken blijven daardoor hangen.

Gebruik voor het 
aanbieden van PBD 
alleen de doorzich-
tige zakken. Alleen 
die zakken worden 
meegenomen door 
Cure. De doorzich-
tige zakken zijn 
gratis te verkrijgen 
op diversen locaties 
zoals gemeente-
huis en supermark-
ten.

Zo zorgen we sa-
men voor een scho-
ne wijk.

Praat en denk mee over de ontwikkeling van 
Landgoed Gulbergen
Denkt u mee over de ontwikkeling van Landgoed Gulber-
gen? Het gebied krijgt een nieuwe toekomst als groen, 
recreatief gebied met mogelijk ook een aantal nieuwe 
functies. 

Meedenken kan bijvoorbeeld door een online vragenlijst in 
te vullen. Of door één van de gespreksavonden op 28 of 
31 maart 2022 te bezoeken. Op 24 februari was er een 
online informatiebijeenkomst. Heeft u deze bijeenkomst 
gemist? Dan raden wij u aan de video te bekijken vóórdat 
u de vragenlijst invult en/of naar de gespreksavond komt. 
U vindt alle informatie op www.gulbergen.nl. 

Vul de online vragenlijst in
Op deze website kunt u ook een online vragenlijst invullen. 
Hierin kunt u uw mening en ideeën over de toekomst van 
Gulbergen geven. Dat kunt u heel gemakkelijk thuis doen, op 
uw telefoon, tablet of computer. Het invullen kost ongeveer 
tien minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. U kunt 
de vragenlijst invullen tot en met 31 maart 2022.

Of kom naar een van de gespreksavonden op 28 of 31 maart
U bent ook van harte welkom tijdens één van de gespreks-
avonden. Deze vinden plaats op 28 maart in Geldrop en op 

31 maart in Nuenen. Op www.gulbergen vindt u meer infor-
matie over deze avonden en kunt u zich direct aanmelden. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuwsbrief via www.gulbergen.nl. Zo 
blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Landgoed 
Gulbergen. Op deze website vindt u verder alle informatie 
over de ontwikkeling van Landgoed Gulbergen. 

Ook benieuwd naar 
de uitslag van de 
gemeenteraads-
verkiezingen?
Volg het liveverslag of loop binnen bij de Verkiezings-
avond!

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Woensdag sluiten om 21.00 uur alle stembureaus 
en begint het tellen van de stemmen. Vanaf 22.00 uur die 
avond start er in Hofdael een Verkiezingsavond. Tijdens 
deze avond worden de uitslagen van Geldrop-Mierlo 
bekend gemaakt. Alle fracties van Geldrop-Mierlo zullen 
van de partij zijn maar ook u bent van harte welkom!

Omdat wij ons realiseren dat niet iedereen in staat is naar 
Hofdael te gaan, zullen wij de Verkiezingsavond ook live 
streamen. U kunt de uitslagen dus ook gewoon thuis, vanaf 
de bank volgen via www.geldrop-mierlo.nl.

Het programma is al volgt:
21.30 uur Inloop Hofdael  
22.00 uur Welkom door burgemeester Jos van Bree
  Uitslagen van de stembureaus die 
  geopend waren op 14 en 15 maart.
Vanaf 22.30 Presentatie uitslagen op partijniveau, 
uur  op volgorde van binnenkomst. 

Uiterlijk om 1.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 
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Gebiedsregisseurs werken in de wijk
Voordat de coronacrisis begon, sloten veel inwoners 
geregeld aan bij de inloop van de gebiedsregisseurs. Nu 
we corona (hopelijk) voorgoed achter ons laten, gaan de 
gebiedsregisseurs weer van start met het organiseren 
van momenten waarop inwoners bij hen langs kunnen 
komen. De opzet is wel iets veranderd. De gebiedsregis-
seurs gaan op vaste momenten werken in de wijk, op 
een locatie die toegankelijk is voor iedereen. 

Herkenbare vraagbaak in de wijken
De gebiedsregisseurs zijn er voor vragen over zorg, jeugd 
of inkomen. Uiteraard kunnen we het samen ook hebben 
over vrijwilligerswerk, het organiseren van buurt- of wijk-
activiteiten, ideeën voor de wijk of andere dingen die u opval-
len. Als de gebiedsregisseurs uw vraag niet direct kunnen 
beantwoorden helpen zij de juiste persoon bij uw vraag te 
vinden. Daar brengen ze u mee in contact. 

De gebiedsregisseurs zijn te herkennen aan de blauwe jas-
sen en de blauwe kratten op de fi ets! Zoek ze eens op in uw 
wijk!

Waar zijn de gebiedsregisseurs te vinden?
Braakhuizen Zuid
Maandag van 10:30 – 12:00: Berkenheuvel (in restaurant), 
Grote Bos 8
Donderdag van 10:30 – 12:00: Dienstencentrum, 
St. Jozefplein 4  

Braakhuizen Noord
Vrijdag: Magdalenahof (recreatieruimte) �           Tijd nog nader te 
bepalen

Akert
Woensdag van 10:30 – 12:00: Wijkcentrum D’n Akert 
(ontmoetingsruimte boven), Eikelaar 2
Donderdag van 11:00 – 12:30: Kastanjehof 
(ontmoetingsruimte), straat Akert

Geldrop Centrum
Woensdag 14:00 – 15:30: Centrum Hofdael (centrale hal), 
Molenstraat 23
Woensdag: regelmatig op de weekmarkt

Coevering
Woensdag van 13:00 – 15:00: De Dreef, Willem Barents-
zweg 69
Donderdag van 14:00 – 15:00: Ouderwijzer, (Locatie Heppie 
Thuis), Willem Barentszweg 4
St. Cyr, Wethouder van Den Eijndenstraat 1 �           Tijd nog na-
der te bepalen

Mierlo
Maandag van 9.00 -11.00: Hof van Bethanië, Heer van 
Scherpenzeelweg 9
Maandag van 14.00 -15.00: d’n Intheek, Dorpsstraat 113 
Woensdag van 10.00-11.00: Hof van Bethanië, Heer van 
Scherpenzeelweg 9
Woensdag van 11.00 tot 12.00: Patronaat, Heer van 
Scherpenzeelweg 14
Donderdag: regelmatig op de weekmarkt

Snel een toilet vinden: Geldrop-Mierlo 
aangesloten bij HogeNood
Wanneer u op pad bent en plotseling nodig naar het 
toilet moet, dan is het soms lastig om snel een plek te 
vinden waar u naartoe kunt. Als gemeente vinden wij 
het belangrijk dat zowel inwoners als bezoekers van 
Geldrop-Mierlo onze gemeente als gastvrij en toeganke-
lijk ervaren. Het eenvoudig en snel kunnen vinden van 
een toilet hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente zich 
per 1 maart aangesloten bij HogeNood. HogeNood geeft 
een overzicht van de openbare en opengestelde toilet-
voorzieningen bij u in de buurt.

Over HogeNood
HogeNood bestaat uit een app en de website 
www.hogenood.nl, waar u - op basis van uw locatie of via 
een kaart - kunt zoeken naar een toilet waar u gebruik van 
kunt maken. Hoge Nood laat alle aangemelde openbare en 
opengestelde toiletvoorzieningen in de buurt zien in een lijst 
of op de kaart. De app kan u de routebeschrijving laten zien 
en ook kunt hier reviews van eerdere bezoekers bekijken. 
Verder geeft HogeNood de voorzieningen van elk toilet weer, 

bijvoorbeeld of u moet betalen om er gebruik van te maken 
en of het rolstoeltoegankelijk is.

De app is gratis te downloaden in de Appstore en Play Store.

Nieuw toilet aanmelden
Bent u eigenaar of beheerder van een pand met een toilet 
waar anderen - vrij of tegen betaling - gebruik van mogen 
maken? Denk bijvoorbeeld aan een winkel, horecagelegen-
heid, wijkgebouwen of zorgcentrum? Dan kunt u uw toilet 
zelf gratis en eenvoudig aanmelden via de website van 
HogeNood, www.hogenood.nl. 

Ook als bezoeker kunt u toiletten aanmelden. Vraag dan 
vooraf wel even of de eigenaar/beheerder het goed vindt om 
vermeld te worden op HogeNood. Als dit akkoord is, kunt 
u het toilet ook aanmelden via de website van HogeNood. 
Vervolgens wordt de locatie gecheckt en als alles in orde is, 
toegevoegd. Op die manier kunnen we samen de gemeente 
Geldrop-Mierlo nog gastvrijer maken.

Herinrichting kruispunt 
Johan Peijnenburgweg/
Dommeldalseweg en 
Goorstraat

Maandag 14 maart 2022 starten we met de herinrich-
ting van de kruising Johan Peijnenburgweg/Dom-
meldalseweg en Goorstraat. 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de 
asfaltrijbaan, fi etspaden en trottoirs. De werkzaamhe-
den en noodzakelijke omleidingen duren naar verwach-
ting tot en met zondag 24 april 2022.

Verkeersregelinstallatie Peijnenburgweg/Dommel-
dalseweg 
Op het kruispunt van de Johan Peijnenburgweg en 
Dommeldalseweg wordt een verkeersregelinstallatie 
(VRI) geplaatst. Hierdoor kan het verkeer vanuit het 
centrum het kruispunt makkelijker en veiliger overste-
ken.

Afsluitingen en omleidingen doorgaand verkeer
Het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 
is van 14 maart tot en met 24 april afgesloten voor al 
het verkeer. 

Het kruispunt Johan Peijenburgweg/Dommeldalseweg 
en Goorstraat is vanaf 4 april tot en met 24 april afge-
sloten voor al het verkeer.

Het doorgaande verkeer vanaf Rijksweg A67/Heeze 
richting Nuenen en Mierlo wordt omgeleid via de route 
Bogardeind-Emopad-Gijzenrooiseweg-Eindhovense-
weg-Nieuwendijk-Mierloseweg en omgekeerd. Voor 
het fi etsverkeer worden kleinschalige omleidingen in-
gesteld. 

Bereikbaarheid Dommeldalseweg 
De woningen aan de Dommeldalseweg blijven tijdens 
uitvoering bereikbaar via de aansluiting aan de Laan 
der Vier Heemskinderen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willy 
van de Westerlo van de afdeling Ruimte. Hij is te berei-
ken via telefoonnummer (040) 289 38 93.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Breng je stem uit op maandag 14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart!



Groei mee naar een gezond klimaat!

Op koers richting de Omgevingsvisie
In de afgelopen maanden zijn we volop bezig geweest 
met het opstellen van de omgevingsvisie op hoofdlijnen. 
Het document is de eerste stap richting de omgevings-
visie voor Geldrop-Mierlo. De omgevingsvisie op hoofd-
lijnen is gebaseerd op de opbrengsten van de week van 
de omgevingsvisie en verschillende sessies met maat-
schappelijke partijen. 

De omgevingsvisie op hoofdlijnen is de basis voor de ver-
dere uitwerking naar een concept-omgevingsvisie. Natuur-

lijk doen we dit ook weer samen met betrokken inwoners 
en maatschappelijke partijen. We verwachten rond maart 

en april met verschillende themases-
sies de omgevingsvisie te gaan verdie-
pen.  De omgevingsvisie op hoofdlij-
nen is te bekijken op 
www.geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl.  

Wilt u op de hoogte blijven over de vorderingen en de exacte 
datums voor de komende themasessies? Schrijf u dan in 
voor de nieuwsbrief op bovenstaande website en blijf op de 
hoogte van het laatste nieuws!

Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race
Gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Eindhoven, ge-
meente Valkenswaard en Cure afvalbeheer organiseren 
de E-waste Race. Dit educatieve project waarbij scholen 
de strijd aangaan met elektronisch afval, combineert be-
wustwording over circulariteit met een fysieke inzamel-
actie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving 
over het inzamelen van elektronisch afval. De insteek 
van de E-waste Race is het inzamelen van e-waste leuk, 
leerzaam en gemakkelijk te maken! 

De E-waste Race
Zestien basisscholen uit Eindhoven, Geldrop-Mierlo 
en Valkenswaard gaan vier weken lang de strijd aan 
met oude en kapotte elektronische apparaten (ook wel 
e-waste genoemd). Daar draait de E-waste Race om. Tijdens 
de E-waste Race leren kinderen op een leerzame en inter-

actieve manier over onderwerpen als consuminderen, 
grondstoffenschaarste, hergebruik en recyclen. Na een 
gastles gegeven door gedreven experts zijn de scholieren 
klaar om ook daadwerkelijk hun steentje bij te gaan dragen 
aan het circulair maken van Nederland. Dit door in de hierop 
volgende weken zoveel mogelijke oude en kapotte elektro-
nische apparaten in te zamelen of te laten repareren bij een 
lokaal Repair Cafe. Buurtbewoners kunnen hun elektronisch 
afval aanbieden op www.ewasterace.nl. Leerlingen komen 
de spullen dan aan huis ophalen. 

Een betere wereld, begint op zolder
Er valt nog een wereld te winnen op het gebied van e-waste 
inzameling. De helft van het Nederlandse e-waste wordt niet 
ingezameld. De oude laptops of kapotte keukenmachines 
belanden vaak op zolder of in een gangkast. Zonde! Want 

er zitten waardevolle en herbruikbare materialen in ons 
e-waste die een tweede leven verdienen. Van sommige 
apparaten kan maar liefst 95% van de onderdelen her-
gebruikt worden. Daarom is het zo belangrijk dat de E-waste 
Race bewustzijn creëert over het belang van recycling en 
hergebruik bij kinderen en hun omgeving. 

De E-waste Race Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkens-
waard vindt plaats van 21 maart tot 14 april. De race is een 
initiatief in samenwerking met gemeente Eindhoven, ge-
meente Geldrop-Mierlo, gemeente Valkenswaard en Cure 
afvalbeheer. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde e-waste 
bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Zo komt al het 
e-waste goed terecht en kan het worden hergebruikt of ge-
recycled. 

Maak uw persoonlijke stappenplan voor een 
duurzame, energiezuinige woning
EnergieHuis Slim Wonen helpt en biedt gratis spreekuren 
met deskundige voorlichting.

Bij EnergieHuis Slim Wonen kunt u terecht voor allerhande 
vragen over het besparen van energie en het (tegelijkertijd) 
verduurzamen van uw eigen woning. Vooral eigenaren van 
woningen die gebouwd zijn vóór 1990, kunnen veel baat heb-
ben bij slimme maatregelen zoals het verbeteren van de isola-
tie. Is uw woning al goed geïsoleerd? Dan kan het interessant 
zijn om over te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp, 
eventueel gecombineerd met de gasketel, en de daarvoor be-
nodigde stroom zelf op te gaan wekken met zonnepanelen. 
EnergieHuis Slim Wonen neemt u aan de hand, licht u voor 
en helpt u bij het opstellen van uw persoonlijke stappenplan.

Inloopspreekuren ook bij jou in de buurt!
Via de website van EnergieHuis Slim Wonen (www.energie-
huisslimwonen.nl) kunt u beginnen met het leren kennen van 

uw huis via bijvoorbeeld de ‘eigen woning QuickScan’. Weet u 
al wat u wilt aanpakken, maar zit u nog met vragen? Energie-
Huis Slim Wonen organiseert regelmatig inloopspreekuren. 
Daar kunt u met (korte) energievragen letterlijk binnenlopen 
bij een locatie in de buurt. Hiernaast ziet u waar en wanneer 
deze spreekuren in Geldrop en Mierlo zijn. 

Stelt u liever uw vraag via e-mail of telefoon? Ook dat kan! 
Elke dinsdag en donderdag, tussen 13:00 en 17:00 uur, kunt 
u bellen met het Serviceloket via (085) 041 00 41. E-mails 
mogen naar info@energiehuisslimwonen.nl. 

Persoonlijke afspraak met Energiecoach
Is uw vraag uitgebreider, of wilt u graag wat meer tijd ter be-
schikking hebben om uw situatie te bespreken? Maak dan 
een afspraak met een deskundige Energiecoach. Deze Ener-
giecoach kan u alles vertellen op het gebied van besparen en 
verduurzamen van uw woning. Wilt u graag informatie over 
een specifi ek onderwerp? Dan is een themabijeenkomst wel-
licht ook interessant. Kijk op de agenda van EnergieHuis Slim 
Wonen welke onderwerpen binnenkort aangesneden worden.

Gratis voorlichting voor bewoners
Bovenstaande is slechts een greep uit de gratis diensten van 
EnergieHuis Slim Wonen. Wat houdt u tegen om nu te begin-
nen met energie besparen? Goed voor het milieu, goed voor 
de portemonnee en voorbereid op de toekomst. Ga slim star-
ten of slim verder via de website en ervaar wat EnergieHuis 
Slim Wonen voor u kan betekenen op 
www.energiehuisslimwonen.nl.

8 maart: 
themabijeenkomst 
‘warmtepomp’

Op dinsdagavond 8 maart organiseert het Energiehuis Slim 
Wonen een themabijeenkomst over de warmtepomp. 
De bijeenkomst begint om 19:30 uur en vindt plaats in het 
Energiehuis op de Torenstraat 3 in Helmond. 

Aanmelden kan via de website 
www.energiehuisslimwonen.nl/agenda. 
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dorpsstraat 92 in Mierlo
Datum ontvangst : 9 februari 2022
Omschrijving : verbouwing fi etszaak Passion for 

Bikes
Zaaknummer : 17711111008

Locatie : Zwembadweg 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 februari 2022
Omschrijving : plaatsen reclamemast met 

LED-Display
Zaaknummer : 17711111122

Locatie : Geldropseweg 40 in Mierlo
Datum ontvangst : 11 februari 2022
Omschrijving : overkapping achter het huis
Zaaknummer : 17711111172

Locatie : Heer van Scherpenzeelweg 111 
in Mierlo

Datum ontvangst : 14 februari 2022
Omschrijving : vernieuwing dakkapel
Zaaknummer : 17711111234

Locatie : Emopad 9 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 februari 2022
Omschrijving : oprichten kantoorgebouw
Zaaknummer : 17711111355

Locatie : Zwembadweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij

  huisnummer 7) in Geldrop
Datum ontvangst : 17 februari 2022
Omschrijving : rooien van een wilg door slechte 

vitaliteit en stormschade en 
een populier door stamrot niet 
duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711114053

Locatie : Weegbree 12 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 februari 2022
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 17711114160

Locatie : Wersakker ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 65) in Mierlo

Datum ontvangst : 16 februari 2022
Omschrijving : rooien van een esdoorn in verband 

met aanleg
  waterbergingsvoorziening
Zaaknummer : 17711110545

Locatie : Genoenhuizerweg 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 februari 2022
Omschrijving : plaatsen hobbykas
Zaaknummer : 17711117086

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Rielsedijk 44 in Geldrop
Omschrijving : aanleg uitrit
Zaaknummer : 17711055532

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Wersakker ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 65) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 23 februari 2022

Omschrijving : rooien van een esdoorn in verband 
met aanleg

  waterbergingsvoorziening
Zaaknummer : 17711110545

Locatie : Tricotstraat 45 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 februari 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711084782

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

Verzenddatum besluit : 23 februari 2022
Omschrijving : rooien van een eik in verband met 

zwamaantasting
Zaaknummer : 17711099021

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

Verzenddatum besluit : 23 februari 2022
Omschrijving : rooien van een sierkers in verband 

met stamrot
Zaaknummer : 17711101481

Locatie : Kasteelweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 38) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 23 februari 2022
Omschrijving : rooien van twee berken door 

inrotting instabiel en één 
populier door aantasting van 
wilgenhoutrups verhoogde kans op 
stambreuk

Zaaknummer : 17711080719

Locatie : Meeuwenhof ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 2) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 23 februari 2022
Omschrijving : rooien van een sierkers in 

verband met zwamaantasting niet 
duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711104989

Locatie : Drossaardstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 73) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 23 februari 2022
Omschrijving : rooien van een eik in verband met 

zwamaantasting niet duurzaam
  te handhaven
Zaaknummer : 17711104859

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Geldrop, Jan Cornelis de Rijpstraat
Verzenddatum besluit :  22-02-2022
Omschrijving :  Het plaatsen van een 

opslagcontainer van 
  23 februari 2022 t/m 31 mei 2022
Zaaknummer :  1112789

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 
bezwaarschrift 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-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.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij een melding op grond van artikel 10.52 van 
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Het betreft een 
melding op grond van het
“Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval”

Op 15 februari 2022 hebben wij van fi rma M. Heezen 
een melding ontvangen voor het uitvoeren van 
mobiele breekwerkzaamheden in onze gemeente. De 
breekwerkzaamheden vinden plaats aan het Heiderschoor 
24 in Mierlo.

De werkzaamheden zullen naar verwachting starten op 
10 maart 2022 en zullen waarschijnlijk 2 dagen in beslag 
nemen.

De breekwerkzaamheden moeten voldoen aan de 
voorschriften die aan het “Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval” zijn verbonden.

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

www.geldrop-mierlo.nl
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