
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 1 september 2022

Gemeente actueel

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE
Maandag 5 september 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
    Ruimte van 20 en 22 juni 2022 
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Besluitvorming
19.45 5. Klimaatbeleidsplan en uitvoe-

ringsagenda klimaatadaptatie 
    (portefeuillehouder Stravers)

Oordeelsvorming
20.30 6. Afvalstoffenheffi ng 2023 

   (portefeuillehouder Van de Laar)  

Het afval- en grondstoffenplan is 
nu vastgesteld en er is een raads-
klankbordgroep Afval gevormd. Deze 
klankbordgroep heeft de discussie 
voor de raad voorbereid, aan de 
hand van de discussie willen we 
een richting ophalen voor de wijze 
van berekenen van de tarifering van 
afvalinzameling in de gemeente zodat 
deze meegenomen kan worden in de 
begroting van 2023.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.15 7. Gemeentelijk Rioleringsplan
    2023-2027 (RV GM2022-1245255) 
    (portefeuillehouder Van de Laar)

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 
is een beleidsinstrument binnen het 
gemeentelijk milieubeleid voor de 
aanleg en het beheer van riolering. 
Het heeft een planmatig en strate-
gisch karakter met een planperiode 
van 5 jaar. 
De behandeling wordt ondersteund 
door een presentatie.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.45 8. Beheerplan Wegen 2023-2026 
    (RV GM2022-1277268)
    (portefeuillehouder Van de Laar)

Het beheerplan is een strategisch 
plan op basis waarvan het jaarlijks 
benodigde budget voor het groot 
wegonderhoud over een langere 
periode wordt berekend.
Het vorige plan is vastgesteld in 2019 
en is op het einde van haar looptijd. 
Om voldoende middelen vast te 
leggen voor het onderhoud moet de 
raad een plan op strategisch niveau 
vaststellen.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
22.15 9. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

De bijbehorende stukken van de agendapunten kunt u 
inzien op onze gemeentelijke website:
www.geldrop-mierlo.nl 

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op 14 040 of 040-
2893893 of per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl
U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING
Dinsdag 6 september 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
    Samenleving van 21 juni 2022 
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 5. Presentatie Stand van zaken 

Visie en Strategie Sociaal 
Domein Persoonlijk, Dichtbij en 
Verbonden

     (portefeuillehouder Sanders-
      De Jonge)

Oordeelsvorming
20.45 6. Afhandeling BTW kwestie Laco    

   (RV GM2022-1228180)
   (portefeuillehouder Looijmans)  

De Belastingdienst heeft bevestigd 
dat de sportvrijstelling in de BTW 
niet op Laco kan worden toegepast, 
omdat Laco een naar winst strevende 
onderneming is.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.00 7. Renovatie en verduurzamings
    plan Zwembad De Smelen
    (RV GM2022-1242280)  
    (portefeuillehouder Looijmans)

Laco Geldrop heeft het renovatie- en 
verduurzamingsplan ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de gemeente 
Geldrop-Mierlo.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
21.45 8. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

De bijbehorende stukken van de agendapunten kunt u 
inzien op onze gemeentelijke website:
www.geldrop-mierlo.nl 

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op 14 040 of 040-
2893893 of per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl
U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 

griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

De Info avond van 12 september 
komt te vervallen

AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
Dinsdag 13 september 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag Commissie 
    Algemene Zaken van 
    23 juni 2022
4. Vragen en mededelingen
a. Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) vanuit/over 
gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, Dienst Dommel-
vallei en Veiligheidsregio);

b. Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s); 

Beeldvorming
19.45 5. Raadsinformatiebrief 

    GM2022-1288241 Uitkomsten 
    meicirculaire 
    (portefeuillehouder Van de Laar)

D66 heeft dit agendapunt ingebracht, 
omdat zij na het ontvangen van de 
raadsinformatiebrief over Uitkomsten 
meicirculaire vragen hebben over de 
inhoud en werkwijze raadsinformatie-
brief.

Oordeelsvorming
20.00 6. Reglement van Orde voor de 

vergaderingen en andere werk-
zaamheden van de raad van de 
gemeente Geldrop-Mierlo 2022 
en de Verordening op de raads-
commissies gemeente Geldrop-
Mierlo 2022 (RV GM2022-
1160425) 

    (portefeuillehouder Van Bree)  

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart jl. is er behoefte aan 
actualisering van het Reglement van 
Orde voor de gemeenteraad en de 
verordening op de raadscommissies.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
20.30 7. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger of belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

De bijbehorende stukken van de agendapunten kunt u 
inzien op onze gemeentelijke website:
www.geldrop-mierlo.nl 

Spreekrecht
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 289 38 93 of 
per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl
U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.
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Interactieve voorstelling over 
dementie

Wat is dementie? En hoe ga je ermee om als iemand in 
jouw omgeving dementie blijkt te hebben? 

Helder Theater zoomt met haar scènes in op thema’s als 
het taboe doorbreken over dementie, mantelzorg en liefde 
voor je partner. Tussendoor komen lokale professionals als 
een zorgtrajectbegeleider en een mantelzorgmakelaar aan 
het woord.

Voor wie: iedereen die meer wil weten over dementie
Locatie: Heilige Clemenskerk, Park 53 Nuenen
Datum: woensdag 21 september
Tijd: 19.30 - 21.00 uur (inloop: 19.00 uur)
Kosten: gratis
Meer info en aanmelden:
secretariaat-gezondheidsbevordering@ggdbzo.nl

Rondje ’t Sang in Sang en Goorkens is alleen bedoeld voor 
wandelaars
Plaatsen nieuwe 
welkomstborden
Begin augustus zijn er 
door Staatsbosbeheer 
bij de diverse toegangen 
naar het natuurgebied 
Sang en Goorkens 
nieuwe welkomstborden 
geplaatst. Hierop staan 
heldere gedragsregels, 
die alle bezoekers erop 
wijzen om de rust en 
de kwetsbare fl ora en fauna in het natuurgebied niet te 
verstoren. Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan en het 
wandelpad is niet toegankelijk voor fi etsers en ruiters.

In de oude situatie stonden deze borden alleen bij de 
hoofdingangen, maar nu komen deze borden bij alle ingangen 
van het natuurgebied. Zo is het voor alle bezoekers duidelijk 
welke gedragsregels er gelden.

Rust is belangrijk Sang en Goorkens
Het natuurgebied Sang en Goorkens is een waardevol, maar 
kwetsbaar natuurgebied.
Circa zes jaar geleden hebben de gemeente Geldrop-
Mierlo, Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas samen 
een nieuw wandelpad door het natuurgebied aangelegd. 
Sindsdien is het mogelijk het rondje ’t Sang te lopen. Veel 
van onze inwoners maken hier regelmatig gebruik van.

Fietsen is niet toegestaan
De afgelopen jaren zien we steeds vaker dat niet alleen 
wandelaars gebruik maken van het wandelpad, maar ook 
fi etsers en brommers en ander gemotoriseerd verkeer. 
Het wandelpad met smalle bruggetjes, natte stukken en 
omliggende kwetsbare natuur is hier niet voor geschikt. De 
rust in het gebied wordt hiermee teveel aangetast.

Honden aangelijnd!
Ook houden wandelaars, die hun honden uitlaten, hun 
honden lang niet altijd aan de lijn. Hierdoor lopen honden ook 
regelmatig de natte natuurpercelen op en storen soms jonge 
rustende reekalfjes of ze vernielen zeldzame orchideeën. 
Ook het achterblijven van hondenpoep is schadelijk voor 
bedreigde en kwetsbare plantensoorten.

Als gemeente Geldrop-Mierlo en Staatsbosbeheer hopen 
we met de nieuwe duidelijke bebording bij alle ingangen van 
het natuurgebied, dat alle bezoekers beseffen hoe ze zich 
moeten gedragen. Hiermee hopen we Sang en Goorkens 
beter te beschermen. Tegelijkertijd blijft het gebied wel 
beleefbaar en kunnen we op een goede manier van de 
natuur blijven genieten.

Vervolgstappen
Daarnaast zijn we, op verzoek van de gemeenteraad, aan 
het kijken naar aanvullende belemmeringen om fi ets- en/
of gemotoriseerd verkeer in het natuurgebied verder te 
ontmoedigen. 

Herinnering Ontwerp omgevingsvisie en PlanMER 
gemeente Geldrop-Mierlo ter inzage
Ontwerp omgevingsvisie ligt ter inzage

Na anderhalf jaar intensief samenwerken met inwo-
ners, ondernemers, en (keten)partners is het zover: de 
Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo is in ontwerp gereed 
en ligt samen met de bijbehorende milieueffectrappor-
tage (PlanMER), nog tot 14 september ter inzage. 

Over de omgevingsvisie
De omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomge-
ving tot het jaar 2040. Het is een langetermijnvisie op de 
doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving van de 
gehele gemeente Geldrop-Mierlo, dus op de beide kernen 
en het hele buitengebied.

Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die 
de visie opstelt. Dat betekent dat alleen de gemeente 
Geldrop-Mierlo zich hieraan dient te houden, dan wel dat 
zij alleen goed gemotiveerd daarvan af kan wijken. Voor 
anderen, zoals inwoners, ondernemers en maatschap-
pelijke organisaties, biedt de visie aanknopingspunten 
om samen te werken, initiatief te nemen, participatie vorm 
te geven en bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
gemeente en het behoud van onze kwaliteiten. Samen be-
reiden we ons voor op de toekomst van onze gemeente!

Waarom een omgevingsvisie? 
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevings-
wet in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten in het 
ruimtelijke / fysieke domein samen tot één wet. Alle regels 
over de fysieke leefomgeving vallen dan onder één wet. 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet doen ook 
enkele nieuwe beleidsinstrumenten hun intrede zoals de 

omgevingsvisie (dit is de 
opvolger van de structuur-
visie) en het omgevings-
plan (de opvolger van het 
bestemmingsplan), beide 
met een verbreding tot alle 
aspecten van de fysieke leefomgeving. Het opstellen van 
een omgevingsvisie is een verplichting voor elke overheid 
in het kader van de Omgevingswet.

De milieueffectrapportage (PlanMER)
Gelijktijdig aan dit proces is een PlanMER opgesteld. In 
de Omgevingswet is de omgevingsvisie namelijk benoemd 
als plan-m.e.r.-plichtig. Een plan-MER is een milieueffect-
rapport waarin we de keuzes onderbouwen die we in de 
omgevingsvisie maken. Dit rapport is half juli als bijlage 
toegevoegd aan de terinzagelegging.

Hoe kunt u de ontwerp-omgevingsvisie en PlanMER 
bekijken?
U kunt van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 
14 september 2022 de ontwerp-omgevingsvisie en het 
PlanMER bekijken:

• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1771.SVgovGeldropMierlo-ON02
Vervolgens kunt u klikken op ‘Documenten’ en dan op 
‘Beleidsdocument (PDF)’ (circa 170 MB); De ontwerp Om-
gevingsvisie en het PlanMer vormen samen één bestand, 
het PlanMER begint op bladzijde 125 van dit document. 

•op papier in de publiekshal van het gemeentehuis aan 
de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met vrijdag, 
tijdens openingstijden; 

• op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.
Het identifi catienummer van de ontwerp-omgevingsvisie 
is: NL.IMRO.1771.SVgovGeldropMierlo-ON02

Hoe te reageren op de Omgevingsvisie of het Plan-
MER (zienswijzen)?
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u schrifte-
lijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken over de 
ontwerp-omgevingsvisie of het PlanMER. 
Dit kan schriftelijk:

- met een e-mail: via gemeente@geldrop-mierlo.nl of;
- per post: Gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 

5660 GA  Geldrop.

Dit kan mondeling: hiervoor kan telefonisch een afspraak 
worden gemaakt met Marie-Catherine Houkes van de 
afdeling Ruimte, via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente: (040) 289 38 93.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met 
Marie-Catherine Houkes van de afdeling Ruimte, even-
eens via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 
(040) 289 38 93.

Omgevingsvisie 
Geldrop-Mierlo 2040

concept



Afval Scheiden?  
Geldrop-Mierlo kan ‘t!

Waar laat jij je schillen, 
kliekjes en graten? 

In de groene kliko 
natuurlijk!

BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Nijverheidsweg ongenummerd
  in Mierlo
Datum ontvangst : 8 augustus 2022
Omschrijving : aanleg nooduitlaat voor 
  regenwater
Zaaknummer : 17711353254

Locatie : Langstraat 2B in Geldrop
Datum ontvangst : 11 augustus 2022
Omschrijving : aanbrengen reclame uiting
Zaaknummer : 17711353336

Locatie : Marktstraat 82 in Mierlo
Datum ontvangst : 11 augustus 2022
Omschrijving : verbouwing woning
Zaaknummer : 17711353443

Slechte waterkwaliteit door 
warme weer en droogte

Door de aanhoudende warmte en droogte is de wa-
terkwaliteit in ons gebied over het algemeen slecht. 
Daardoor kan het water botulisme, blauwalg of 
andere bacteriën bevatten. We adviseren om alleen 
contact te hebben met water dat is aangewezen 
als offi cieel zwemwater. Want daar controleren we 
regelmatig de kwaliteit van het water. Van contact 
met water met botulisme of blauwalg kunt u of uw 
huisdier ziek worden.

Zwemwater.nl of download de app
Het warme weer is voor veel mensen en dieren aanlei-
ding om verkoeling te zoeken in het water.  Let op dat 
u alleen in water zwemt dat aangewezen is als offi cieel 
zwemwater. Want daar controleren we regelmatig de 
kwaliteit van het water. Kijk op www.zwemwater.nl of 
download de gratis app om te kijken waar u veilig kunt 
zwemmen.

Botulisme of blauwalg
Water dat niet gecontroleerd wordt, kan blauwalg, 
botulisme of andere bacteriën bevatten.
Blauwalgen komen overal ter wereld voor in zoet water. 
Sommige blauwalgen zijn giftig. Botulisme is een vergif-
tiging veroorzaakt door een bacterie. Door botulisme 
sterven dieren, zoals eenden en vissen. Het is meestal 
niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren 
kunnen er wel ziek van worden. Botulisme komt voor 
in beken, sloten of vijvers. Vaak is dit in het voorjaar en 
de zomer. Ook in helder water kunnen bacteriën zitten 
waar u of uw huisdier ziek van kunt worden.

Wilt u meer informatie? Kijk op:
https://www.dommel.nl/pas-op-voor-slechte-
waterkwaliteit-door-warmte
https://www.dommel.nl/zwemmen
https://www.dommel.nl/blauwalg-en-botulisme

Wel groene 
vingers, maar 
geen voortuin? 
probeer een 
geveltuin!
Heeft u geen voortuin en wilt u toch wat meer 
groen rond uw huis? Dan is er goed nieuws. De 
gemeente start donderdag 1 september met een pilot 
waardoor het mogelijk wordt om geveltuintjes en 
boomspiegeltuintjes aan te leggen. 

Een geveltuintje kunt u gemakkelijk maken door groen aan 
te planten in een strook tegen de voor- of zijgevel van een 
woning. Door het stukje grond rondom de stam van een 
boom te beplanten, maakt u een groene boomspiegeltuin. 

Meer groen in de straat is niet alleen mooier, het zorgt ook 
nog voor een schonere leefomgeving en is goed voor de 
biodiversiteit. Daarnaast zorgen planten voor verkoeling en 
voor minder wateroverlast. Geïnteresseerd? Kijk op https://
www.geldrop-mierlo.nl/gevel-en-boomtuintjes voor het 
aanvraagformulier en de spelregels. 

Afval Scheiden?  
Geldrop-Mierlo kan ‘t!

Groei mee naar een gezond klimaat!

Locatie : Weverstraat 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 augustus 2022
Omschrijving : verwijderen draagmuur
Zaaknummer : 17711353552

Locatie : Wijnsel 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 augustus 2022
Omschrijving : verbouwing woning
Zaaknummer : 17711353610

Locatie : Beneden Beekloop 
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 90) 
  in Geldrop
Datum ontvangst : 5 augustus 2022
Omschrijving : rooien van twee populieren in 
  verband met slechte conditie en 
  door takbreuk verhoogde kans op 
  windworp
Zaaknummer : 17711357289

Locatie : Hullenaar ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 3) in Mierlo
Datum ontvangst : 5 augustus 2022
Omschrijving : rooien van een es in verband met 
  slechte conditie en veel dood hout
Zaaknummer : 17711357349

Locatie : Bosrand ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 142) in Geldrop
Datum ontvangst : 22 augustus 2022
Omschrijving : rooien van acht sierkersen in 
  verband met matige/slechte 

  conditie en zijn niet duurzaam te 
  behouden
Zaaknummer : 17711358110

Locatie : Heiderschoor ongenummerd 
  in Mierlo
Datum ontvangst : 18 augustus 2022
Omschrijving : aanleg tijdelijke kabelverbinding 
  middels drie korte HDD boringen
Zaaknummer : 17711358178

Locatie : Lungendonksebaan 14 in Mierlo
Datum ontvangst : 11 augustus 2022
Omschrijving : aanpassen stal
Zaaknummer : 17711357255

Locatie : Heiderschoor ongenummerd 
  in Mierlo 
Datum ontvangst : 19 augustus 2022
Omschrijving : opwaarderen bestaande landelijke
  380 kV kring
Zaaknummer : 17711358631

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Molenkamp 3 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 augustus 2022
Omschrijving : verbreden oprit
Zaaknummer : 17711333444

Locatie : Bosrand 37 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 augustus 2022
Omschrijving : isoleren hellend dak
Zaaknummer : 17711351276
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Locatie : Dwarsstraat 33 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 23 augustus 2022
Omschrijving : berging
Zaaknummer : 17711271530

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: TTegen 
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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Bovenland, Geldrop
Verzenddatum besluit :  22 augustus 2022
Omschrijving :  Straatfeest op 10 september 2022 
Zaaknummer :  1330563

Locatie :  Denethor, Geldrop
Verzenddatum besluit :  22 augustus 2022
Omschrijving :  Straatfeest op 24 september 2022 
Zaaknummer :  1352323

Locatie :  Dorenbos, Mierlo
Verzenddatum besluit :  22 augustus 2022
Omschrijving :  Straatfeest op 25 september 2022 
Zaaknummer :  1343875

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 50, 
  Mierlo
Verzenddatum besluit :  22 augustus 2022
Omschrijving :  Geluidsontheffi ng op zaterdag 
  3 september tussen 20:00 uur 
  en 00:00 
Zaaknummer :  1353851

Locatie :  Vesperstraat 8, Mierlo
Verzenddatum besluit :  25 augustus 2022
Omschrijving :  Muziekevenement tijdens de 
  kermis in Mierlo van 9 september 
  t/m 12 september 2022 
Zaaknummer :  1358701

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 bezwaar-
schrift digitaal in te dienen via https://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-Herto-
genbosch. 

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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.
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