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Gemeente actueel

Herontwikkeling van de Vlinderheuvel 
Op onze oproep aan de bewoners en omgeving om 
mee na te denken over de herontwikkeling van ‘de 
Vlinderheuvel’ hebben veel inwoners gereageerd. 

Presentatie
Op 21 december hebben medewerker Cultuurtechniek 
Gerard Broeren en gebiedsregisseur Bas van de Loo de 
plannen aan de bewoners en omgeving gepresenteerd. Na 
deze presentatie zijn de inwoners in kleine groepjes aan de 
slag gegaan om een geheel eigen ontwerp te maken. Aan 
het einde van de avond zijn vier uitkomsten gepresenteerd 
waar we intern verder mee aan de slag gaan. De deelnemers 
blijven betrokken om ook de uitwerking volgend jaar verder 
vorm te geven. De herontwikkeling belooft een mooie 
aanvulling te worden op de woonomgeving Waleweinlaan, 
zowel in woongenot als in binding met de buurt. 

Meer informatie
We houden u op de hoogte via de bekende mediakanalen. 
Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw gebiedsregisseur 
Bas van de Loo via e-mail b.v.d.loo@geldrop-mierlo.nl.

WALEWEINLAAN

Donderdag 5 januari 2023: Kerstboominzameling
Op Donderdag 5 januari 2023 worden de oude kerstbo-
men ingezameld. U kunt uw boom alleen inleveren tus-
sen 18.00 uur en 19.00 uur op de hieronder vermelde 
plaatsen. De boom moet zonder versiering, lichtjes en 
plastic zak of emmer worden aangeboden. De organisa-
tie ligt in handen van Stichting De Drie Harten. Leden 
van Don Bosco en Scouting Mierlo nemen de bomen in 
ontvangst. U krijgt van hen een lot, waarmee u mee kunt 
doen aan een loterij.

Inzamelpunten in Geldrop
• Centrum: Parkeerplaats Het Machinaal
• Skandia: Plein Brink/Beneden Beekloop
• Hulst: Ganseboom/Leemkuilen
• Braakhuizen-Noord: Volmolenplein en Winkelcentrum 

Wielewaal
• Braakhuizen-Zuid: St. Jozefplein
• Oranjeveld: Sluisstraat, nabij huisnummer 154
• Coevering: Roelantlaan (parkeerplaats voor terrasfl at) en 

Joris van
• Spilbergenstraat/Willem van Ruysbroekstraat
• Akert: Eikelaar, bij de gymzaal

• Beekweide: Pastoor 
van Hooffstraat

• Bronzewei: 
P.J. Zweegersplein

• Genoenhuis: Wes-
ternisse en Laan van 
Tolkien, naast huis-
nummer 112

Inzamelpunten in Mierlo
• Beuk: Naast huisnummer 4
• Dorpsstraat: Plein voor voormalige gemeentehuis Mierlo
• Sporthal: Parkeerplaats bij Sporthal De Weijer
• Schoolstraat: Hoek Kerkakkers/Schoolstraat
• Luchen: bij de school aan de Geelgors en Vlinderlaan/

hoek Distelvlinder

Inzameling gemist?
Het is niet de bedoeling dat u uw kerstboom aan de straat 
legt; deze bomen worden niet opgehaald. Heeft u de inza-
meling gemist? Lever uw boom dan in bij de Milieustraat aan 
het Emopad in Geldrop.

Illustratie: Liesbeth Dirkse

Speel de gratis escaperoom en leer hoe je 
drugscriminaliteit kunt herkennen
Drugscriminaliteit is een vorm van georganiseerde 
misdaad. Het is wel zichtbaar, maar moeilijk om te 
zien als je niet weet waar je op moet letten. Om onze 
inwoners op een leuke manier te helpen om signalen van 
drugscriminaliteit te herkennen is er een nieuw, online 
spel ontwikkeld met de naam Eenheid75. Het is begin 
november gestart maar je kunt nog steeds meespelen! 
Ook hebben we gezorgd voor een leuke activiteit in de 
kerstvakantie: namelijk een gratis escaperoom. 

Vanaf maandag 2 januari tot en met in elk geval zondag 
8 januari kun je gratis de escaperoom bezoeken in sport-
café de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 22 in Mierlo. 
Je kunt eerst het spel Eenheid75 spelen door de speciale 
‘Eenheid75’ app te downloaden in de Appstore of Google 
Playstore. Voor het spelen van het spel eenheid75 heb je 
de speciale game krant nodig die in november huis aan 
huis is verspreid. Heb je de krant niet meer? Dan kun je 
hem bekijken via www.geldrop-mierlo.nl/eenheid75 of via 
www.eenheid75.nl/geldrop-mierlo. Na afl oop kun je reser-

veren voor deelname aan de escaperoom. Heb je het spel 
al gespeeld? Dan kun je je rechtstreeks inschrijven voor de 
escaperoom. 

Inschrijven?
Wil je meedoen aan deze leuke activiteit en tegelijk meer 
leren over drugscriminaliteit? Schrijf je dan snel in via 
https://eenheid75.nl/Geldrop-Mierlo. Je kunt maximaal met 
5 personen per team deelnemen. De escaperoom is alleen 
te bezoeken als je je vooraf hebt ingeschreven hiervoor via 
het online reserveringssysteem. 

Let op: Er zijn maar een beperkt aantal plekken en vol is vol. 
We kijken na de kerstvakantie (afhankelijk van de interesse) 
of we de escaperoom nog langer kunnen aanbieden. 

De game krant die je nodig hebt om het spel te spelen vind 
je op www.geldrop-mierlo.nl/eenheid75 of op 
www.eenheid75.nl/geldrop-mierlo

Sociale vaardigheidstraining

Bijeenkomsten voor kwets bare 
kinderen van 9 t/m 12 jaar

Voor kwetsbare kinderen zijn sociale vaardigheden niet al-
tijd vanzelfsprekend. Soms moeten ze hierin gecoacht wor-
den. De sociale vaardigheidstraining is een goed middel 
waarbij de kinderen met elkaar en van elkaar kunnen leren. 

Voor wie
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar die moeite hebben met 
sociale vaardigheden.

Programma
Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en oefenin-
gen kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens met 
elkaar delen en worden er verschillende thema’s bespro-
ken. Thema’s als pesten, grenzen aangeven, nee zeg-
gen, emoties, vrienden maken en onderhouden komen 
onder andere aan bod.

Bijeenkomsten: Deze cursus bestaat uit acht fysieke 
bijeenkomsten.

Waar: Sporthal de Coevering, Geldrop.

Wanneer:  
30-01-2023  bijeenkomst 1 
06-02-2023  bijeenkomst 2 
13-02-2023  bijeenkomst 3 
27-02-2023  bijeenkomst 4 
06-03-2023  bijeenkomst 5 
13-03-2023  bijeenkomst 6 
20-03-2023  bijeenkomst 7
27-03-2023  bijeenkomst 8  

Tijd: 15:15 uur tot 17:00 uur

Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier, 
wat toegestuurd mag worden naar 
servicepunt@meedemeentgroep.nl. 

Meer informatie
Voor de cursus start zijn er individuele kennismakingsge-
sprekken met de deelnemende kinderen, hun ouders en 
de trainers. 

Voor vragen kunt u bellen naar:
Servicepunt van MEE de Meentgroep: (088) 465 35 55.
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TIPS DUURZAAMHEID

Groei mee naar een gezond klimaat!
Frituurvet
inleveren

Wat doe je met frituur- en bakvet?
Frituur- en bakvet dat je in de gootsteen of wc gooit, geeft verstoppingen. Het 
vloeibare vet stolt en blijft aan de rioolbuis plakken. Andere dingen die niet 
in het riool thuishoren (zoals schoonmaakdoekjes en koffieprut) blijven hier 
weer aan kleven. Hierdoor wordt de doorgang van de rioolbuis steeds kleiner: 
het riool slibt langzaam dicht. 

Restjes olie of vet kun je met een vel keukenpapier uit de pan vegen. Als je dat 
met ongekleurd en onbedrukt keukenpapier doet, mag het papier met vet en 
al in de gft-bak. Gekleurd papier of papier met opdruk hoort in de vuilnisbak. 
Grotere hoeveelheden olie en (frituur)vet kun je het beste gescheiden 
inleveren. Giet het terug in de oude verpakking of in een melkpak met 
dop en lever het in bij speciale bakken bij de supermarkt of milieustraat. 
Kijk op www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren waar een inleverpunt is in 
jouw buurt. Is er bij jou geen inzamelpunt? Gooi het vet dan met verpakking 
(bijvoorbeeld een melkpak) bij het restafval.

Door vet in te zamelen draag je bij aan:
• Een groene samenleving.
     Van frituurvet kan biodiesel worden gemaakt. Onbruikbare vetten worden als   
     biobrandstof bijgestookt in elektriciteitscentrales.
• Extra inkomsten voor lokale gemeenschappen.
• Minder rioolverstoppingen en restafval.

www.geldrop-mierlo.nl
Maak uw afspraak online:

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Elderse molen 8 A in Mierlo
Datum ontvangst : 20 december 2022
Omschrijving : het aanbieden van dagbesteding
Zaaknummer : 17711502683

Locatie : Lambertushof 20 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 december 2022
Omschrijving : het wijzigen van de voorgevel
Zaaknummer : 17711503461

Locatie : Bleekvelden 30 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 december 2022
Omschrijving :  het plaatsen van oplaadpunten op 

de parkeerplaats
Zaaknummer : 17711504407

Locatie : Bogardeind 126 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 december 2022
Omschrijving :  Het wijzigen van de gevel en het 

isoleren van het dak
Zaaknummer : 17711504651

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 
ongenummerd (nabij huisnum-
mer 34) in Mierlo

Datum ontvangst : 20 december 2022
Omschrijving :  het rooien van 2 eiken in verband 

met zwamaantasting
Zaaknummer : 17711505738

Locatie :  Luchen ongenummerd (nabij 
huisnummer 25) in Mierlo

Datum ontvangst : 19 december 2022
Omschrijving :  het rooien van een eik in verband 

met wortelschade
Zaaknummer : 17711505830

Locatie :  Molenstraat ongenummerd 
(nabij huisnummer 14) 
in Geldrop

Datum ontvangst : 19 december 2022
Omschrijving :  het rooien van een es in 

verband met zwamaantasting 
Zaaknummer : 17711505878

Locatie :  Kapelweg ongenummerd 
(nabij huisnummer 35,68,74 
en 84 t/m 92) in Mierlo

Datum ontvangst : 22 december 2022
Omschrijving :  het rooien van 13 sierkersen 

in verband met diverse 
 zwamaantastingen

Zaaknummer : 17711505909

Locatie : Mierloseweg 39 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 december 2022
Omschrijving :  het renoveren en uitbreiden van 

het woonhuis en het maken van 
een uitweg

Zaaknummer : 17711505939

Locatie : Lambertushof 70 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 december 2022
Omschrijving : Het installeren van zonnepanelen
Zaaknummer : 17711514194

Locatie : Sang in Mierlo
Datum ontvangst : 22 december 2022
Omschrijving :  het plaatsen van afsluitvoor-

zieningen natuurgebied Sang 
en Goorkens

Zaaknummer : 17711514180

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie :  Schildknaap en Jonkvrouw 
Geldrop

Verzenddatum besluit : 20 december 2022
Omschrijving : het plaatsen van infozuilen
Zaaknummer : 17711445010

Locatie : Loeswijk 29 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 21 december 2022
Omschrijving :  het splitsen van de woning in 

twee woningen
Zaaknummer : 17711484761

Locatie : Lambertushof 20 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 december 2022
Omschrijving : het wijzigen van de voorgevel
Zaaknummer : 17711503461
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Locatie :  Willem- Alexanderstraat 13 in 

Mierlo
Verzenddatum besluit : 22 december 2022
Omschrijving :  het wijzigen van de gevelindeling 

in de voorgevel
Zaaknummer : 17711467430

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie :  Ziggenstraat ongenummerd in 
Geldrop

Omschrijving :  het tijdelijk plaatsen van een ge-
bouw voor kinderopvang

Zaaknummer : 17711466834
Locatie : Luchen 4 in Mierlo
Omschrijving : een vrijstaande Villa
Zaaknummer : 17711441415

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 ge-
nomen.

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 voor-
lopige 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.


