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Controle gegevens gemeentemagazine
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het nieuwe 
gemeentemagazine, dat in de week van 24 oktober 
verschijnt. De opmaak, acquisitie van advertenties en 
het beheer van het adressengedeelte ligt nog steeds 
in handen van Akse Media BV. Village-Marketing is 
bezig om er weer een aantrekkelijk toeristisch maga-
zine van te maken. 
Wij benadrukken dat Akse Media BV het enige bedrijf 
is waar wij als gemeente mee samenwerken.

Controleer uw gegevens
Akse Media is inmiddels gestart met het actualiseren van 
het adressengedeelte in het magazine. Alle opgenomen 
bedrijven, organisaties en verenigingen die met een 
e-mailadres opgenomen zijn, krijgen een e-mail met een 
unieke persoonlijke code om de gegevens online te con-
troleren. Het kan zijn dat deze e-mail in uw mailbox met 
ongewenste berichten terecht is gekomen. De vermeldin-
gen zonder opgenomen e-mailadres worden telefonisch 
benaderd. 

Zelf aanmelden
U kunt uw organisatie of vereniging ook zelf aanmelden 
voor plaatsing in het adressengedeelte van het gemeen-
temagazine. Aanmeldingen en/of wijzigingen kunt u tot 
19 augustus doorgeven per mail: redactie@aksemedia.nl,
telefonisch: (0223) 67 30 10 of schriftelijk: Akse Media, 
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. Vermeld in uw 

bericht duidelijk dat het om het gemeentemagazine 2022 
van de gemeente Geldrop-Mierlo gaat.

Presentatie eindresultaten verkenning pas na de zomer
Voortgang gebiedsproces Gijzenrooi
De gemeente Geldrop-Mierlo koestert het kleinschalig 
agrarisch cultuurlandschap van Gijzenrooi. Om dit waarde-
volle landschap ook in de toekomst te kunnen behouden en 
waar mogelijk bestaande kwaliteiten te versterken, werkt de 
gemeente samen met gebiedspartners, inwoners en gebrui-
kers van het gebied aan een streefbeeld voor Gijzenrooi. 

Planning niet haalbaar
Dit voorjaar is hiervoor een zogenaamd gebiedsproces ge-
start. Hierbij heeft de gemeente met verschillende partijen 
gesprekken gevoerd over de toekomst van Gijzenrooi en de 
mogelijkheid van een ecologische (stads)boerderij verkend. 
Volgens planning zouden de eindresultaten van deze 
verkenning voor deze zomer aan alle betrokken partijen ge-
presenteerd worden. Dit blijkt echter niet haalbaar. Betrok-
kenen zullen nu na de zomer nader geïnformeerd worden 
over het doorlopen gebiedsproces en het vervolg.

EERSTE CERTIFICAATUITREIKING VAN HET 
DORPSLEERBEDRIJF
Op woensdag 26 juli werden de eerste certifi caten van 
het Dorpsleerbedrijf uitgereikt aan vrijwilligers van de 
strijkdienst. Een speciaal moment!

Het Dorpsleerbedrijf is een samenwerking tussen de 
gemeente Geldrop-Mierlo, Senzer en de LEV-groep. Een 
onderdeel van het Dorpsleerbedrijf is de strijkdienst. Een 
groep van vrijwilligers strijkt voor inwoners in Geldrop-
Mierlo die dat zelf niet meer kunnen. De vrijwilligers werden 
afgelopen week in het zonnetje gezet met een lekkere 
lunch en onder applaus werden de certifi caten in ontvangst 
genomen. Zo ook aan een dame uit Eritrea. Ze heeft nog 
nooit een diploma heeft gehaald en nam met trots voor de 
ogen van haar dochtertje het certifi caat in ontvangst. 

Het Dorpsleerbedrijf staat open voor iedereen die graag 
meedoet in onze samenleving. Het Dorpsleerbedrijf be-
vordert maatschappelijke deelname, sociale activering en 

persoonlijke ontwikkeling. Kortom: voor iedereen die mee 
wil doen! 

Maak het oplichters niet te makkelijk 

Word ook als senior geen 
slachtoffer van criminaliteit

Senioren worden helaas steeds vaker slachtoffer van 
oplichters. Oplichters verzinnen steeds weer nieuwe 
manieren om mensen van hun privégegevens of bezit-
tingen te beroven. Denk in de coronatijd aan verplegers 
die bij de mensen thuis komen prikken of bankmede-
werkers die bij u langkomen omdat u niet zelf naar de 
bank kunt komen. Iedereen kan slachtoffer worden van 
dergelijke trucs, ook ouderen. In de komende weken 
besteden we in een aantal artikelen aandacht aan 
verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen 
regelmatig slachtoffer van worden. We hopen dat seni-
oren zich hierdoor meer bewust worden van dit soort 
praktijken, uiteraard geven we ook tips en adviezen.
Deze week: babbeltrucs. 

Wat zijn babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij u 
aan, spreken u op straat aan of bellen u op. Zogenaamd 
namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek 
voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die manier elk 
jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd.
Ook proberen oplichters mensen aan de deur te laten pin-
nen. Als ze de pincode af kunnen kijken en u vervolgens 
van uw pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld 
van uw rekening.

Waar moet u op letten?
- Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of 

gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op 
een kier te kunnen zetten;

- Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als u 
binnen iets gaat halen;

- Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt 
besteld waarvan u weet dat u het moet afrekenen;

- Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand u 
op die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. Pin 
ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil 
vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk meekij-
ken met uw pincode.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoor-
beeld om een bezoek aan te kondigen. Of ze doen zich 
voor als de bank en proberen u te overtuigen om overboe-
kingen te maken, in te loggen of uw gegevens, pincodes of 
beveiligingscodes te geven. Soms wordt zelfs gevraagd om 
direct toegang te geven tot uw computer. Banken vragen dit 
nooit.

Waar moet u op letten?
- Vertrouwt u het niet helemaal? Bel de organisatie die het 

betreft zelf om het te controleren. Zoek zelf het telefoon-
nummer op;

- Banken vragen nooit via de telefoon, app of SMS om uw 
gegevens, pin- of beveiligingscode of om overboekingen 
te doen. Ook vragen banken u niet om directe toegang 
tot uw computer te krijgen.

- Bent u toch slachtoffer geworden? Meld het direct bij uw 
bank en laat uw pas blokkeren;

- Doe altijd aangifte bij de politie; 
- Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.

Meer informatie, tips en hulp
Kijk voor meer tips op de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Voor gratis emotionele 
ondersteuning of praktische hulp kunt u terecht bij 
Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl

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

Afval Scheiden?  
Geldrop-Mierlo kan ‘t!

Plastic verpakkingen, 
blik en drankkarton?  

Niet schoon, wel leeg!
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Deze zomer hinder en extra reistijd op de A2/N2
De gemeente Eindhoven bouwt een tunnel onder de 
Randweg A2/N2, ter hoogte van het Goederen Distribu-
tie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht. Dit levert ernstige 
verkeershinder op van 28 juli tot en met 22 augustus. 
In die periode zijn er minder rijstroken beschikbaar. 
Ook zijn de rijstroken verschoven en zijn ze smaller, 
daardoor geldt een lagere maximumsnelheid. De extra 
reistijd kan in drukke periodes oplopen tot 60 minuten. 

De hinder geldt voor het verkeer op de A2/N2 Randweg 
Eindhoven tussen de knooppunten Batadorp en Leender-
heide in beide richtingen. Het doorgaande verkeer wordt 
geadviseerd om via de A73 en de A16 te reizen. Voor be-
stemmingsverkeer geldt het advies om zoveel mogelijk op 
rustige momenten te reizen, of om te kiezen voor alternatief 
vervoer. Houd de actuele verkeersinformatie in de gaten en 
ga goed voorbereid op reis.  

Verbeteren bereikbaarheid
De aanleg van de tunnel is een onderdeel van de aanpak 
van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Dit is no-
dig om de bereikbaarheid van de regio en de bedrijventer-
reinen te verbeteren. Ook vermindert de aanpak de kans op 
fi les op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. Tot 

slot ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten 
van de A58 bij Best. 

Tunnel
De werkzaamheden aan de tunnel zijn al gestart. Daar 
merkt het verkeer momenteel niets van. Aannemer Strukton 
Civiel bouwt de tunneldelen op een werkterrein naast de 
Randweg om zo de verkeershinder te beperken. De tun-
neldelen worden tussen 28 juli en 22 augustus op hun defi -
nitieve plek gereden, daardoor zijn er tijdens de werkzaam-
heden maar acht van de vijftien rijstroken beschikbaar. De 
tunnel is uiterlijk in 2023 klaar, de overige werkzaamheden 
geven geen overlast voor het verkeer

Eindhoven Airport, treinverkeer en meer informatie
Reizigers en bezoekers van Eindhoven Airport krijgen tus-
sen 28 juli en 22 augustus te maken met omleidingen. Meer 
informatie vind je op www.eindhoven.nl/noordwest. Hier 
staat ook informatie over het treinverkeer en werkzaamhe-
den aan het spoor in de zomer. 

Bekijk de actuele reisinformatie via de website van 
Rijkswaterstaat via www.rwsverkeersinfo.nl en de website 
www.VanAnaarBeter.nl.

Huurders kunnen nog steeds gebruik maken van 
waardebon om woning te isoleren
Mensen die in een huurwoning in Geldrop-Mierlo 
wonen, kunnen nog steeds gebruik maken van een 
waardebon om energiebesparende producten te kopen. 
Ook kleine maatregelen kunnen de rekening omlaag 
brengen. 

Met de waardebon van zeventig euro kunnen huurders pro-
ducten kopen die de woning beter isoleren. Met radiatorfolie 
zorgt u ervoor dat de warmte minder makkelijk ontsnapt 
en met tochtstrips zorgt u ervoor dat er minder koude lucht 

naar binnenkomt. Dit zijn kleine maat-
regelen, maar hebben wel degelijk 
impact op de energierekening. 

Huurders ontvingen al eerder een 
waardebon in de brievenbus. Mensen die nog geen gebruik 
maakten van de bon kunnen dit nu alsnog doen. In het 
najaar ontvangt u een nieuwe waardebon in de brievenbus. 
De bon kan verzilverd worden in de lokale bouwmarkt of via 
de website www.winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo/ 

Energiecoöperatie installeert zonnepanelen op dak Sporthal 
de Coevering 

Ook mensen die zelf geen (geschikt) dak hebben 
om zonnepanelen op te installeren kunnen voortaan 
profi teren van de voordelen van zonne-energie. Lokale 
energiecoöperatie Morgen Groene Energie start met 
een PostCodeRoos-project in de Coevering. 

Mensen die wonen in de buurt van Sporthal de Coevering 
kunnen investeren in zonnepanelen op het dak van de ac-
commodatie. De gemeente stelt het dak beschikbaar en de 
energiecoöperatie installeert en fi nanciert de zonnepanelen. 

“De huidige tijd vraagt om innovatieve oplossingen. Ik ben 
trots en blij dat onze lokale bedrijven hier over nadenken en 
dat de gemeente hen op deze manier bij kan helpen”, aldus 
wethouder Frans Stravers. 

Mensen wonend in postcodegebieden 5664, 5665, 5666, 
5667 en 5731 komen in aanmerking om certifi caten van de 
zonnepanelen te kopen. Op deze manier blijven de panelen 
in bezit van de coöperatie en kunnen de inwoners profi teren 
van de voordelen, zoals een lagere energierekening. 
De verwachting is dat in oktober begonnen kan worden met 
de aanleg van de panelen. Woont u in een bovenstaand 
postcodegebied en bent u geïnteresseerd? Mail dan naar 
info@morgengroenenergie.nl 

een PostCodeRoos-project in de Coevering. 

Groei mee naar een gezond klimaat!

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Weijer 10 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 juli 2022
Omschrijving : beëindigen pluimveehouderij en 
  uitbreiden paardenhouderij
Zaaknummer : 17711305520

www.geldrop-mierlo.nlwww.geldrop-mierlo.nl

Drugspanden gesloten
Op dinsdag 2 augustus heeft de gemeente twee 
woningen in Geldrop gesloten vanwege de aanwezig-
heid van een handelshoeveelheid drugs. De woning 
aan de Reinoutlaan is voor drie maanden gesloten en 
de woning aan de Stationsstraat voor 6 maanden.

De politie werd op het spoor gezet van de handelsactivi-
teiten door meldingen uit de omgeving. Tijdens het daarop 
volgende opsporingsonderzoek trof de politie in één van de 
woningen meerdere hennepkwekerijen aan met in totaal 
278 hennepplanten. In de andere woning zijn handels-
hoeveelheden cocaïne, amfetamine, hasj en hennep 
aangetroffen.

Damoclesbeleid
Het besluit is genomen op grond van het zogenaamde 
Damoclesbeleid. Drugspanden leveren vaak overlast op 
voor de woonomgeving en trekken criminele personen aan. 
De woningsluitingen leveren bijdragen aan de vermindering 
van de drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van 
de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

15 augustus: 
Indië-herdenking
Op maandag 15 augustus vindt de jaarlijkse herdenking 
van de gevallenen in voormalig Nederlands-Indië plaats 
bij de ingang van de algemene begraafplaats ’t Zand 
aan de Aragorn in Geldrop. Bij het gedenkteken worden 
inwoners en militairen herdacht die gevallen zijn in de 
periode 1941-1949. De plechtigheid begint om 18.30 
uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. Het programma 
van de avond vindt u volgende week op deze pagina.

Fotograaf: Marco Magielse
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Locatie : Hertogenlaan ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 141) in Geldrop
Datum ontvangst : 18 juli 2022
Omschrijving : rooien van een berk in verband 
  met slechte conditie en afsterving
Zaaknummer : 17711315964

Locatie : Kanunnik Daemenstraat 
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 41) in Mierlo
Datum ontvangst : 18 juli 2022
Omschrijving : rooien van een sierkers in verband
  met diverse zwamaantastingen en
  daardoor verhoogde kans op 
  stambreuk
Zaaknummer : 17711316078

Locatie : Eindhovenseweg 66 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juli 2022
Omschrijving : kappen van een boom in verband 
  met het vervangen van een 
  lagedruk gasleiding
Zaaknummer : 17711320002

Locatie : Genoenhuis 2A in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juli 2022
Omschrijving : wijzigen voorgevel en intern 
  verbouwen
Zaaknummer : 17711322691

Locatie : Frans Knaapenstraat 6 
  in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juli 2022
Omschrijving : bouwen garage
Zaaknummer : 17711323233

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 juli 2022
Omschrijving : vervangen twee tanks
Zaaknummer : 17711323050

Locatie : Parallelweg ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 36) in Geldrop
Datum ontvangst : 22 juli 2022
Omschrijving : rooien eik in verband met 
  scheuren en stamschade
Zaaknummer : 17711323852

Locatie : Arwen ongenummerd (openbare 
  ruimte nabij huisnummer 10) in 
  Geldrop
Datum ontvangst : 22 juli 2022
Omschrijving : rooien kastanje in verband met 
  kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 17711323922

Locatie : Meidoorn ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 6) in Mierlo
Datum ontvangst : 22 juli 2022
Omschrijving : rooien esdoorn in verband met 
  afsterven bovenste kroondeel
Zaaknummer : 17711323938

Locatie : Kersenstraat ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 96) in Mierlo
Datum ontvangst : 22 juli 2022
Omschrijving : rooien sierkers in verband met 
  stamrot
Zaaknummer : 17711325535

Locatie : De Loo ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 108)  in Mierlo
Datum ontvangst : 22 juli 2022
Omschrijving : rooien esdoorn in verband met 
  stormschade
Zaaknummer : 17711325585

Locatie : Kervel ongenummerd
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 8) in Geldrop
Datum ontvangst : 22 juli 2021
Omschrijving : rooien haagbeuk in verband met 
  afsterving
Zaaknummer : 17711325632

Locatie : De Loo ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 2) in Mierlo
Datum ontvangst : 25 juli 2022
Omschrijving : rooien twee elzen in verband met 
  slechte conditie
Zaaknummer : 17711325804

Locatie : Nijverheidsweg ongenummerd
  in Mierlo
Datum ontvangst : 25 juli 2022
Omschrijving : nooduitlaat voor regenwater 
  Eindhovens Kanaal
Zaaknummer : 17711328219

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 juli 2022
Omschrijving : realiseren mantelzorgwoning
Zaaknummer : 17711328474

Locatie : Vlinderlaan 41 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 juli 2022
Omschrijving : aanbouwen garage
Zaaknummer : 17711328557

Locatie : Elderse Molen 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 27 juli 2022
Omschrijving : splitsen woonhuis en bedrijfspand
Zaaknummer : 17711328681
Locatie : Neerlandstraat 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 juli 2022
Omschrijving : uitbouwen woning
Zaaknummer : 17711328896

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Linze 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 27 juli 2022
Omschrijving : aanpassing brandcompartiment
Zaaknummer : 17711225498

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Bosuil 1 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 27 juli 2022
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen carport
Zaaknummer : 17711303801

Locatie : Julianastraat 21 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 27 juli 2022
Omschrijving : renoveren hellend dak
Zaaknummer : 17711225031

Locatie : van Almondestraat 35 in 
  Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 juli 2022
Omschrijving : heroprichten berging
Zaaknummer : 17711260200

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 bezwaar-
schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tege-
lijk 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 via telefoonnummer (040) 289 38 93.

ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstver-
lening, cluster Inwoners. Het college heeft het voornemen 
de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te 
houden. Wanneer een defi nitief besluit is genomen, staan 
zij offi cieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachts-
naam en 
voorletters

Geboorte
datum

Datum 
voornemen

Voorgenomen 
uitschrijving 
wegens 
vertrek naar...

Barenkamp, 
AE

11-01-1973 27-07-2022 Onbekend

Barenkamp, 
DN

28-10-2004 27-07-2022 Onbekend

Maximus, 
MCC

15-09-1971 27-07-2022 Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken 
via het telefoonnummer (040) 289 38 93. 
U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een af-
spraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum 
van deze publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:

• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw 

mening over wilt geven;  
• de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met 

dit voorgenomen besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93.


