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DE HEER A.A.J. (ARNO) SAASEN BENOEMD TOT LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
Op vrijdag 30 september is de heer A.A.J. (Arno) Saasen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester 
Jos van Bree reikte de versierselen die bij deze onderscheiding horen uit tijdens de viering van het 25-jarig bestaan 
van Saasen Groep in het HUP, Arkweg 3 in Mierlo.

Arno Saasen is sinds 1997 directeur van de Saasen Groep 
B.V. in Mierlo. Saasen Groep verzorgt onder meer oplei-
dingen op het gebied van BHV en ARBO-zorg. Het bedrijf 
fungeert als leerbedrijf en biedt daarnaast mensen met een 
arbeidsbeperking ondersteuning naar werk. 

Meneer Saasen was een van de initiatiefnemers van de 
samenwerking met brandweerpost Mierlo waardoor de 
Saasen Groep en de brandweer sinds 2012 niet alleen een 
accommodatie, maar ook kennis delen ten behoeve van het 
voorkomen en het bestrijden van gevaarlijke situaties voor 
mens en omgeving. Een voorbeeld van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, dat regelmatig de aandacht trekt van 
de landelijke politiek.

Meneer Saasen is sinds 1973 instructeur, eerstehulpverle-
ner, examinator, docent en adviseur bij de EHBO-vereniging 
in Mierlo. Sinds 1989 is hij instructeur Eerste Hulp en Reani-
matie. Als examinator van de jeugd is hij een rustpunt voor 
vele jonge mensen die daar examen komen afl eggen. Daar-
naast is hij sinds 2014 secretaris van de werkgroep Brand-
veilig Mierlo.

Als secretaris van de Vereniging Bedrijventerreinen Mierlo 
was hij van 2010 tot 2017 een belangrijke kartrekker. Met 

tomeloze inzet en betrokkenheid zette hij zich belangeloos 
in voor de Mierlose ondernemers. 

Met zijn karaktervolle en plichtsgetrouwe inzet, zijn grote 
sociale betrokkenheid én zijn niet afl atende inspanningen 
om anderen te inspireren, onderscheidt Arno Saasen zich 
inmiddels al vele jaren in Geldrop-Mierlo.

De gemeente Geldrop-Mierlo opende op 5 oktober 
een tijdelijke crisisnoodopvang voor maximaal 150 
vluchtelingen. Deze vluchtelingen, met mogelijk zicht 
op een verblijfstatus, worden tot en met 26 oktober 
opgevangen in Sporthal de Weijer. Omwonenden 
en alle gebruikers van de Sporthal zijn hierover 
de afgelopen week geïnformeerd en in overleg 
worden er oplossingen gevonden zodat de sport- en 
recreatieactiviteiten zoveel mogelijk door kunnen 
gaan. 

Crisisnoodopvang om het COA te ontlasten
Er is sprake van een crisis bij de opvang van vluchtelin-
gen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
heeft op dit moment niet genoeg plaatsen beschikbaar om 
alle asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te geven en werkt 

aan het realiseren van nieuwe opvangcentra (AZC), maar 
dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 
veiligheidsregio’s in Nederland de opdracht gegeven om 
crisisnoodopvang te regelen. 

Het gemeentebestuur besloot op verzoek van de Veilig-
heidsregio Brabant Zuidoost deze crisisnoodopvang in de 
Weijer te realiseren en wil op deze manier een steentje bij-
dragen aan de opvang voor vluchtelingen. De kosten van 
de opvang komen voor rekening van Het Rijk.

Goede en veilige opvang 
De Veiligheidsregio zorgt voor de leiding van de locatie. 
De opvang in Mierlo volgt op eerdere opvang in Deurne, 
Heeze-Leende, Laarbeek en Waalre. De opvang in deze 
gemeenten is prima verlopen. Dit mede doordat er 24 uur 

per dag begeleiding/beveiliging 
aanwezig was. Die begeleiding 
wordt gedaan door een beveili-
gingsbedrijf dat hier ervaring mee 
heeft. Wij vinden het belangrijk dat 
de opvang voor zowel omwonen-
den als de vluchtelingen zo goed en 
veilig mogelijk verloopt. 

Aanmelden als vrijwilliger?
Meerdere mensen hebben zich in-
middels aangemeld om betrokken 
te blijven en mee te denken over 
de (omgeving van) de locatie. Met 
deze bewonersgroep blijven we de 
komende tijd in nauw contact om te 
zorgen dat de opvang zo goed mo-
gelijk verloopt.

Heeft u goede ideeën om de 
groep vluchtelingen een zinvolle 
dagbesteding te geven of om (een 
deel) van de groep een leuke 
middag te geven? Neem contact op 
met de buurtregisseur Harold van 
Lieshout via noodopvangdeweijer@
geldrop-mierlo.nl.
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Aanleg open waterberging 
(wadi) Beemdstraat
In het kader van het project wateroverlast gaan we ook 
aan de slag in de Beemdstraat/Ziggenstraat. Daar gaan 
we een wadi graven om bij hevige regenbuien ervoor te 
zorgen dat er extra buffercapaciteit is zodat het water 
niet in de huizen stroomt.

De wadi leggen we in de periode van 26 september tot 28 
oktober aan. 

Dit project is één van de maatregelen die de gemeente 
neemt om de wateroverlast te bestrijden. Meer weten? Kijk 
op de projectpagina op onze website:
www.geldrop-mierlo.nl/projecten-aanpak-wateroverlast/

Waar
De open waterberging wordt aangelegd/ontgraven in het 
grasveld tegenover Beemdstraat huisnummer 23 t/m 26. 

Heeft u nog vragen over deze brief? 
Of wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met Pieter Cuijten of Bas van Lies-
hout, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Hij zorgt dat alle ideeën op de juiste plek terechtkomen.
Wilt u de buurtregisseur persoonlijk spreken? Dat kan 
wekelijks in Hof van Bethanië. Hij houdt daar elke 
woensdag van 10.00 -11.00 uur spreekuur en gaat graag 
met u in gesprek.

Heeft u nog vragen? 
Heeft u nog vragen? Op onze website geldrop-mierlo.nl/
noodopvang vindt u meer informatie. Deze wordt continue 
bijgewerkt. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opne-
men via (040) 289 38 93 of kunt u uw vragen per e-mail 
stellen via noodopvangdeweijer@geldrop-mierlo.nl   

Van 5 tot en met 26 oktober Noodopvang voor maximaal 
150 vluchtelingen in Sporthal de Weijer 
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Hoe kunt u energie besparen? 
Kom naar het inloopspreekuur van 
EnergieHuis Slim Wonen
Wilt u uw energierekening omlaag brengen door slim 
energie te besparen? Loop dan eens binnen tijdens de 
gratis inloopspreekuren van het EnergieHuis Slim Wo-
nen. Iedere zaterdag zitten deskundige energiecoaches 
klaar om al uw vragen te beantwoorden over energie-
zuinig wonen. 

De energiecoaches geven u voorlichting over alle moge-
lijke maatregelen die u helpen energie te besparen. Denk 
bijvoorbeeld aan isolatie, ventilatie en warmtepompen. 
Heeft u een eenvoudige vraag voor de energiecoaches? 
Elke zaterdag kunt u deze stellen tijdens het inloopspreek-
uur van 11.00 uur tot 13.00 uur. Iedere 1e en 3e zaterdag 
van de maand kunt u binnenlopen bij D’n Intheek Mierlo en 
iedere 2e en 4e zaterdag kunt u terecht in de bibliotheek in 
Geldrop. 

Wilt u een langer en diepgaander gesprek over de 
mogelijkheden? Zorg er dan voor dat u via 
geldrop-mierlo@energiehuisslimwonen.nl een gratis 
afspraak maakt, zodat de energiecoaches alle tijd hebben 
om uw vragen tijdens het inlooppreekuur te beantwoorden. 
Voor een bedrag van € 10,- kan er ook een energiecoach 
bij u thuis langskomen. Deze afspraak kunt u aanvragen 
via de website www.energiehuisslimwonen.nl 

Groei mee naar een gezond klimaat!

Aanbrengen van 
geluidsisolerende 
panelen in sporthallen
De drie sporthallen in Geldrop-Mierlo worden de 
komende tijd voorzien van akoestische wandpanelen. 
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de sporthallen 
op dit moment niet voldoen aan de wettelijke eisen die 
gesteld zijn door de Koninklijke Vereniging van Leraren 
Lichamelijke Opvoeding (KVLO). 

De werkzaamheden starten op 3 oktober en duren ongeveer 
2 weken. De Coevering wordt als eerste voorzien van het 
geluidsisolerend materiaal, de andere sporthallen volgen 
daarna.

Minder galm, meer uitstraling
Met het aanbrengen van geluidsisolerende materialen wordt 
de nagalm in de sporthallen de Kievit, de Coevering en de 
Weijer verbeterd. Gebruikers zullen hierdoor minder over-
last ervaren tijdens de beoefening van hun sport of tijdens 
de uren lichamelijke oefening van de scholen. De panelen 
worden voorzien van inspirerende beelden van sporters. 
Daarmee krijgen de sporthallen ook een aantrekkelijke en 
uitnodigende uitstraling.

Tijdelijke overlast
Tijdens de werkzaamheden kunnen de sporthallen tijdelijk 
gedeeltelijk minder gebruikt worden. Bij het aanbrengen van 
de materialen wordt gebruik gemaakt van groot materieel, 
waardoor de gebruikers tijdelijk maar de helft van de sporthal 
kunnen gebruiken. 

De sportverenigingen en scholen zijn geïnformeerd over de 
verminderde beschikbaarheid.

Goed voorbereid het najaar in
Om de oplopende besmettingen tegen te gaan, kunnen 
inwoners vanaf 1 oktober en zolang de voorraad strekt 
gratis een zelftest en/of mondneusmasker ophalen op 
verschillende locaties in de gemeente.
Corona is nog onder ons

Tijdens de afgelopen mooie zomer waarin veel mensen 
en activiteiten zich buiten afspeelden, hoorden we weinig 
over de besmetting met covid-19. Voor veel mensen lijkt 
het dan ook alsof de coronapandemie voorbij is. Nu de 
herfst is aangebroken en mensen weer veel binnen zit-
ten lopen de besmettingen snel op. We zijn helaas nog 
niet van corona af. Daarom moeten we blijven opletten en 
elkaar helpen, zodat we elkaar niet besmetten. Het blijft 
dus voor iedereen verstandig om zich aan de adviezen en 
maatregelen te houden die de verspreiding van het coro-
navirus beperken.

Mondneusmaskers en zelftesten beschikbaar
In maart heeft Geldrop-Mierlo zelftesten en mondneus-
maskers beschikbaar gesteld voor alle minima met een 
inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Omdat we 
het belangrijk vinden dat iedereen de mogelijkheid moet 
hebben om zich ook dit najaar (preventief) te kunnen be-
schermen gaan we opnieuw mondneusmaskers en zelf-
testen verspreiden aan onze inwoners die zelf niet over de 
fi nanciële middelen beschikken om deze aan te schaffen. 
Vanaf 1 oktober 2022 kunnen inwoners bij Bibliotheek 
Dommeldal (locatie Geldrop en Mierlo), Dienstencentrum 
St. Jozefsplein 4 (LEV groep), Hof van Bethanië (tijdens 
het spreekuur van de gebiedsregisseur op maandag 
10.00- 11.00 uur en woensdag 9.00 tot 11.00 uur) en wijk-
centrum de Dreef terecht om een zelftest en/of mondneus-
masker gratis op te halen zolang de voorraad strekt.

Samen zorgen voor een veilige omgeving
De gemeente roept inwoners op om te zorgen dat het 

virus in onze gemeente onder controle blijft. Het corona-
virus heeft de afgelopen twee jaar voor veel afstand en 
eenzaamheid gezorgd onder onze kwetsbare medemen-
sen. Door onze voorzorgsmaatregelen te nemen (handen 
wassen, in de elleboog niesen en thuisblijven bij klachten) 
zorg je niet alleen voor je eigen gezondheid, maar ook 
voor het veilig houden van je omgeving. Niemand wil op-
nieuw beperkingen. Laten we er samen voor zorgen dat 
we allemaal mee kunnen blijven doen! 

www.geldrop-mierlo.nl



BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kerkakkers 61 in Mierlo
Datum ontvangst : 22 september 2022
Omschrijving :  vergroten ramen en plaatsen 

nieuwe kozijnen
Zaaknummer : 17711397254

Locatie :  Heer de Heuschweg 121 in Mierlo
Datum ontvangst : 26 september 2022
Omschrijving : tuinkamer
Zaaknummer : 17711397287

Locatie : Bogardeind 35 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 september 2022
Omschrijving : aanbouw
Zaaknummer : 17711397606

Locatie : Emmalaan 13 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 september 2022
Omschrijving : dakkapel achterzijde woning
Zaaknummer : 17711398847

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Elderse Molen 6 in Mierlo
Omschrijving :  splitsen kavel in woonhuis en be-

drijfspand
Zaaknummer : 17711339555

Locatie :  Nijverheidsweg ongenummerd in 
Mierlo

Omschrijving :  aanleg nooduitlaat voor regenwater
Zaaknummer : 17711353254

Locatie : Broekstraat 67 in Mierlo
Omschrijving : bouwen van een werkschuur
Zaaknummer : 17711310582

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie :  Bogardeind 223 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 september 2022
Omschrijving : plaatsen van twee ledteksten
Zaaknummer : 17711366352

Locatie : Kievitstraat 34 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 september 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711351455

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 25 
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 27 september 2022
Omschrijving : uitrit 
Zaaknummer : 17711378243

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 met de gemeente via telefoonnummer
(040) 289 38 93.

BESLUIT VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS

Gedoogbesluit Crisisnoodopvang 
sporthal de Weijer
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij op 4 oktober 2022 een gedoogbesluit heb-
ben genomen voor tijdelijke crisisnoodopvang in sporthal de 
Weijer met aangrenzende gronden aan de Heer van Scher-
penzeelweg 22 te Mierlo. Het gedoogbesluit geldt voor de 
periode van 5 oktober 2022 tot en met 26 oktober 2022.

U kunt het gedoogbesluit inzien in het elektronisch 
gemeenteblad van de gemeente Geldrop-Mierlo op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. Tevens kunt u de papie-
ren versie van het gedoogbesluit tijdens openingstijden in-
zien in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 
2 in Geldrop. Tegen het gedoogbesluit is geen bezwaar en/
of beroep mogelijk.
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