
Begroting 2023-2026 Geldrop-Mierlo 

Lasten inwoners blijven gelijk, gezonde 
begroting komende vier jaar. 
In een, voor vele inwoners, fi nancieel zwaar jaar kan 
Geldrop-Mierlo de gemeentelijke lastendruk van de 
inwoners op hetzelfde, in verhouding lage, peil hou-
den. Een gemiddeld gezin is volgend jaar 670 euro 
kwijt aan gemeentelijke lasten. Dit bedrag is gelijk aan 
2022. Zelfs zónder verhoging van de gemeentelijke be-
lastingen blijft de fi nanciële positie van de gemeente 
positief voor de komende vier jaar. “We hebben ons 
de afgelopen jaren, in fi nancieel moeilijkere tijden, 
niet gek laten maken en een fi nancieel gezond beleid 
gevoerd. Dat vertaalt zich nu, met de hogere rijksmid-
delen, in een mooie begroting met ruimte voor nieuwe 
ambities” aldus wethouder fi nanciën, Hans van de 
Laar. 

Gezond resultaat
De gemeente staat er fi nancieel gezond voor. De komende
jaren heeft de gemeente fi nanciële ruimte om in te spelen 
op uitdagingen die nog op ons af gaan komen. In de be-
groting 2023-2026 is voor veel posten een indexatie op-
genomen om stijging van de kosten op te kunnen vangen. 

Wettelijk en verplicht 
Het grootse deel van de gemeentelijke fi nanciën wordt 
besteed aan zaken die wettelijk verplicht zijn of waarvoor 
de gemeenteraad eerder besluiten over heeft genomen. 
Zo wordt het openbaar groen onderhouden, worden er uit-
keringen verstrekt en gezorgd dat de belastingen worden 
geïnd. Jaarlijks komen er, in samenwerking met inwoners, 
wijkprogramma’s tot stand en zorgen we voor subsidiering 
van sportieve en culturele verenigingen. 

Belangrijke thema’s 
Deze taken kunnen in 2023 worden uitgevoerd zonder be-
zuinigingen en zonder de kosten voor de inwoners te la-
ten stijgen. Naast de wettelijke taken is er ook ruimte voor 
nieuw beleid en ambities. Er gaat bijvoorbeeld extra geld 
naar de omgevingswet, versnelling van de woningbouw-
opgave (onder andere betaalbaar bouwen in het centrum 
van Geldrop, afronden van Luchen en inbreiding locatie 
Strabrecht, digitalisering en de wijkplannen. Bij “De Coe-
vering” wordt een programmatische aanpak voorgesteld 
om samen met partners als Woonbedriif en inwoners te 
komen tot verbetering van de leefkwaliteit en sociale cohe-
sie. Deze nieuwe opgaven vragen ook om een uitbreiding 
van de capaciteit. Het college vraagt daarom voor 2023 
extra personeel om deze nieuwe opgaven waar te kunnen 
maken. 

Onzekerheden 
De begroting 2023-2026 geeft ruimte om samen te kijken 
waar nog extra aandacht naar uit kan gaan. Wethouder 
Hans van de Laar waarschuwt wel direct dat we ook voor-
zichtig moeten zijn, omdat er nog veel onzekerheden zijn. 
Zo verwacht hij een toeloop op de voorzieningen voor 
armoedebestrijding. “We kijken naar mogelijkheden om 
de groep die we met maatregelen ondersteunen kun-
nen verbreden zodat we meer inwoners kunnen helpen. 
Daarnaast is de verwachting dat we op het gebied van 
klimaatadaptatie - zoals het voorkomen van wateroverlast 

en droogteproblematiek en de energietransitie waarbij we 
minder afhankelijk worden van gas-, extra uitdagingen 
op ons af gaan krijgen.” Naast deze inhoudelijke opga-
ven voor de gemeente, zijn er ook voorstellen vanuit de 
Rijksoverheid waarbij de systematiek van de algemene 
uitkering wordt gewijzigd, waardoor er sprake is van een 
substantieel nadeel voor het gemeentefonds. 

Wanneer is de begroting besproken? 
- Op donderdagavond 6 oktober, 19.30 uur is de be-

groting gepresenteerd door het college. Daarna konden 
de raadsfracties in eerste termijn reageren op de gepre-
senteerde begroting. 

- Hierna worden er begrotingsdebatten gehouden aan 
de hand van, door de politieke partijen ingediende stel-
lingen/debatonderwerpen. Deze debatten vinden plaats 
op 31 oktober ,1 en 2 november, om 19.30 uur. Op 31 
oktober komen de stellingen die de Commissie Ruimte 
betreffen aan de orde, op 1 november die van de Com-
missie Samenleving en op 2 november de stellingen 
van de commissie Algemene Zaken. 

- Vervolgens is de begrotingsbehandeling (met vast-
stelling) op 10 november 19.00 uur. 

Alle vergaderingen, de presentatie en de debatten zijn 
voor geïnteresseerden openbaar toegankelijk. 
U bent van harte welkom om ze bij te wonen op ’t 
Plein in het gemeentehuis aan de Meent. Natuur-
lijk kunt u de vergadering ook digitaal volgen via 
geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kijk 
op geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl 
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Ga naar www.geldrop-mierlo.nl.
Meer weten over de gemeente?

Werkzaamheden snelfi ets-
route Helmond-Eindhoven 
(Vaarleseweg) 
Van 17 oktober t/m 29 oktober voert Gemeente Helmond 
werkzaamheden uit nabij de spoorwegovergang Vaarlese-
weg voor het aanleggen van de snelfi etsroute tussen Hel-
mond en Eindhoven. Tijdens de werkzaamheden moet u 
rekening houden met verkeershinder ter hoogte van de 
spoorwegovergang Vaarleseweg in Mierlo.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Willy van de Westerlo of Bas van Lieshout, 
afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon nummer 
(040) 289 38 93.

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE
Maandag 17 oktober 2022
’t Plein

(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. Mededelingen vanuit de regio-
    nale samenwerking MRE en SGE

19.55 uur 5. Vaststellen verslag van de 
    raadsvergadering van 
    26 september 2022

Besluitvorming
20.00 uur 6. Hamerstukken

a. Geactualiseerde gemeenschappe-
lijke regeling Senzer 
(RV GM2022-1273174)

b. Een toekomstbestendig Weverij-
museum opstellen businessplan en 
tijdelijke bedrijfsvoering 
(RV GM2022-1100601)

c. Herijking systematiek taskforce 
sociaal domein en gebruik 
egalisatiereserve Sociaal Domein 
(RV GM2022-1328944)

20.05 uur 7. Ruimtelijke visie Bleekvelden
    2022 (RV GM2022-1334018) 

In januari 2020 heeft de raad de ruim-
telijke visie voor de Bleekvelden voor 
kennisgeving aangenomen. Sinds-
dien is er veel veranderd. Daarom 
wordt nu voorgesteld om de geactua-
liseerde Ruimtelijke visie Bleekvelden 
vast te stellen. 

20.20 uur 8. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
20.25 uur 9. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

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

Controle bedrijfsverzamelgebouw in Geldrop 
Op 5 oktober zijn er meerdere controles geweest bij 
een bedrijfsverzamelgebouw in Geldrop-Mierlo. De 
controles werden uitgevoerd onder de vlag van het 
Dommelstroom Interventie Team (DIT) in samenwerking 
met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant(ODZOB), 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), uitkerings-
instantie Senzer, Enexis en de Politie. De controles zijn 
gericht op naleving van de geldende wet- en regelge-
ving. In totaal zijn er 25 bedrijfsunits bezocht.

Tijdens de controle, waarbij alle ondernemers prima 
medewerking verleenden, werd een aantal opvallende 
zaken geconstateerd, milieuovertredingen en brandgevaar-
lijke situaties en mogelijke overtredingen van de participatie-
wet. Naar aanleiding van de bevindingen van vandaag zul-
len er hercontroles bij de betreffende bedrijven plaatsvinden. 

Dommelstroom Interventie Team
Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) is een interven-
tieteam onder regie van de zes Dommelstroomgemeenten 
Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, 
Cranendonck en Heeze-Leende. Het DIT voert controles bij 
panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er 

sprake is van misstanden of die niet voldoen aan wet- en 
regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhou-
ding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisre-
gistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, 
sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. 

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. In 
het belang van een veilige woon- en werkomgeving, neemt 
de gemeente de verantwoordelijkheid om te controleren op 
mogelijke strijdige en gevaarlijke situaties. Het handhavings-
beleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitge-
voerd in samenwerking met meerdere partijen.  

Melden verdachte situaties en overlast
Ook inwoners kunnen bijdragen aan een veilige leefomge-
ving. Zij kunnen verdachte situaties en/of overlast melden bij 
de gemeente of bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem 
melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 
of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen 
komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen 
gebruikt worden voor onderzoek of een controle.

Opvang vluchtelingen in sporthal
In harmonie wonen in de Weijer!
Vorige week werd er een groep vluchtelingen opge-
vangen in onze sporthal in Mierlo. Omdat de Weijer de 
meest geschikte locatie was, moesten een aantal sport-
verenigingen hun activiteiten voor ruim 3 weken verhui-
zen naar andere locaties. We zijn een week verder, hoe 
gaat het en wat valt op?

• Tot en met 26 oktober vangen we deze groep vluchtelingen 
op. 

• Alle verenigingen en gebruikers van de sporthal (die dat wil-
len) hebben vervangende locaties gevonden voor hun acti-
viteiten.

• De vervangende locaties zijn in onze gemeente of in de 
regio.

• Dank voor de fl exibiliteit van alle instellingen/verenigingen/
gebouwenbeheerders die dit mogelijk maken.

• Extra kosten die hiervoor worden gemaakt worden vergoed.
• De groep die bestond uit 115 personen zal maximaal worden 

aangevuld tot 150 personen.

• Inmiddels zijn er circa 10 nieuwe vluchtelingen toegevoegd 
aan de groep. 

• Enkele vluchtelingen verblijven op eigen verzoek (tijdelijk) bij 
familie of vrienden.

• Dagelijks wordt er Nederlandse les gegeven door vrijwilli-
gers van de LEVgroep.

• Ondertussen worden er ook activiteiten gestart zoals knut-
selen of wandelen met IVN in de bossen van Mierlo. 

• Bewoners in de wijk geven aan dat de mensen vriendelijk 
zijn en elkaar groeten 

• Tot nu toe verloopt het in Mierlo allemaal in harmonie.
• Op het spreekuur van de buurtregisseur, Harold van 
 Lieshout, komen geen wanklanken binnen over de 

vluchtelingen. 
• We zijn voor de komende weken nog op zoek naar inwoners 

van Geldrop of Mierlo met leuke ideeën voor activiteiten.

Heeft u vragen? Kijk even op onze website voor meer 
informatie of neem contact op met de gemeente via 
(040) 289 38 93. Heeft u ideeën, wilt u helpen? Stuur dan 
een mail naar de LEVgroep:  marjolein.lucassen@levgroep.nl

VERGADERING 
COMMISSIE VOOR 
BEZWAARSCHRIFTEN

Op maandag 17 oktober 2022 komt de Commissie 
voor Bezwaarschriften in het gemeentehuis, Meent 
2 in Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:  

18:30 uur:  Het bezwaar gericht tegen het weigeren 
van een omgevingsvergunning voor 
het bouwen van een dakopbouw op het 
adres Lambertushof 60 in Geldrop.  

19:00 uur:  De gezamenlijke behandeling van de be-
zwaarschriften gericht tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het 
rooien van vier Plataanbomen in verband 
met de aanleg van vier parkeerplaatsen 
ter hoogte van de Dorpsstraat 134 in 
Mierlo.   

19:30 uur:   De gezamenlijke behandeling van de 
bezwaarschriften gericht tegen de intrek-
king van de vaststelling van de straat-
naam Burgemeester Berkhoutstraat, het 
intrekken van het toekenningsbesluit en 
het intrekken van het intrekkingsbesluit.  

Van de hoorzitting worden geluidsopnamen gemaakt. 

Wij vragen u contact op te nemen met het secretariaat 
van de Commissie voor Bezwaarschriften indien u 
voornemens bent als toehoorder de zitting bij te wonen. 

Kosten besparen door isolatie? 
Meld u ook aan voor de gratis 
informatieavond 18 oktober van het 
EnergieHuis Slim Wonen! 
Wordt u geplaagd door hoge energiekosten? Het Ener-
gieHuis Slim Wonen helpt u met het 20-35% besparen 
van energie en het verduurzamen van uw woning. Leer 
alles over de mogelijkheden omtrent slim isoleren tij-
dens de informatieavond op 18 oktober in Mierlo.  

De eerste bijeenkomst van EnergieHuis Slim Wonen ging 
over de stappen die nodig zijn om aardgasvrij te wonen. 
Deze avond bleek een groot succes. Was u hier niet bij? 
Niet getreurd. U bent nog steeds welkom op de tweede 
bijeenkomst, waarin uitgelegd wordt hoe u slim en snel 
energie kunt besparen door uw eigen huis te isoleren.  

Isolatie van uw dak, gevel, vloer of ramen zorgt voor minder 
warmteverlies en dus een veel lagere energierekening. Zo 
kan bij een hoekhuis spouwisolatie de gasrekening met 20-
30% naar beneden brengen. Met de huidige prijzen heeft u 
de investering er snel uit. Als het huis ‘beter ingepakt’ wordt, 

is goede ventilatie van belang. Ook dit komt aan de orde. 
Evenals praktische voorbeelden uit Geldrop-Mierlo om te 
laten zien hoe isolatie is toegepast. Dat is niet alleen goed 
voor het milieu, het scheelt ook geld en maakt uw woning 
comfortabeler.  

Bent u erbij? Meld u nu aan! 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 oktober van 
19.30 ur tot 21.30 uur in het Patronaat in Mierlo. 
Toegang is gratis. U kunt zich inschrijven via het mailadres 
y.v.d.dungen@geldrop-mierlo.nl. Wilt u aangeven met hoe-
veel personen u komt? U kunt zich ook vast inschrijven voor 
de informatievond op 15 november, waarin wordt ingegaan 
op warmtepompen.  

Nu al meer weten over isoleren? Kijk dan op 
www.energiehuisslimwonen.nl voor tips en een doe uw 
woning QuickScan met verbeterplan. 



BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Wilhelminalaan 31 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2022
Omschrijving : realiseren kleine opbouw aan 
  achterkant en verhogen dak
Zaaknummer : 17711404714

Locatie : Wegedoorn 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2022
Omschrijving : realiseren aanbouw en aanpassen
  gevelafwerking
Zaaknummer : 17711404737

Locatie : Neerlandstraat 55 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2022
Omschrijving : dakkapel voorzijde woning
Zaaknummer : 17711404748

Locatie : Sluisstraat 54 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 oktober 2022
Omschrijving : wijzigen voorgevel 
Zaaknummer : 17711407159

Locatie : Neerlandstraat 55 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 oktober 2022
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 17711407359

Locatie : Vaarleseweg in Mierlo
Datum ontvangst : 4 oktober 2022
Omschrijving : realiseren snelfi etspad
Zaaknummer : 17711411719

Locatie : Hoog Geldrop 67 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 oktober 2022
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 17711411886

Locatie : Varda 18 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 oktober 2022
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen
Zaaknummer : 17711412038

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Wijnsel 2 in Geldrop
Omschrijving : verbouwing woning
Zaaknummer : 17711353610

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Marktstraat 82 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 3 oktober 2022
Omschrijving : verbouwing woning
Zaaknummer : 17711353443

Locatie : Reigerstraat 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 oktober 2022
Omschrijving : dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711359027

Locatie : Schildknaap 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 oktober 2022
Omschrijving : brandveilig gebruik
Zaaknummer : 17711098794

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 

ENERGIEHUIS SLIM WONEN zoekt een 
ALGEMEEN MANAGER 
Heb jij hart voor duurzaamheid en wil je je graag inzetten 
de energietransitie te versnellen? Dan ben je bij het Ener-
giehuis Slim Wonen aan het juiste adres. Het EnergieHuis 
Slim Wonen (EHSW) is een snel groeiend, onafhankelijk, 
regionaal informatiecentrum voor duurzame energie. Het 
helpt de inwoners van de aangesloten gemeenten (Asten, 
Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laar-
beek, Nuenen, Someren) bij de verduurzaming van hun 
woningen. Hierdoor spelen wij een belangrijke rol in de 
energietransitie. 

Wat ga je  doen?
Omdat we ons nóg verder willen professionaliseren zijn we 
op zoek naar een algemeen manager. Je hebt dus de kans 
om deze nieuwe functie op te zetten. In deze functie geef je 
dagelijks leiding en stuur je de medewerkers en een grote 
groep vrijwilligers aan. Ook sta je in nauw contact met de 
acht aangesloten gemeenten. Samen met jou willen we het 
Energiehuis Slim Wonen verder uitbreiden en ontwikkelen. 
Voor meer een uitgebreidere functieomschrijving zie onze 
website bij ‘Vacatures’ 

Wie zoeken wij?
- HBO werk- en denkniveau ;
- Kennis van en affi niteit met duurzame energie;

- Ervaring met organisatiekunde;
- Goed in het creëren van netwerken.

Wat bieden wij?
• Een uitdagende, dynamische job waarin je samenwerkt 

met een deskundig en gezellig team;
• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract;
• Een baanomvang van minimaal 0,6 fte tot 1,0 fte;
• Een passend salaris;
• Een opleidingsbudget.

Solliciteren?
Ben je enthousiast? We ontvangen je sollicitatie dan graag 
uiterlijk 15 november. Je kunt je brief inclusief CV per e-mail 
sturen aan berrie.horsten@energiehuisslimwonen.nl. Wil je 
eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact 
op met Berrie Horsten, telefoon (06) 51 36 54 38.

Gemeente zoekt klimaatburgemeesters 
Zorg jij ervoor dat de straten schoon blijven door regel-
matig zwerfafval op te ruimen, help jij mensen bij het 
isoleren van hun huis of draag jij op een andere manier 
een steentje bij aan een gezonder klimaat? Dan ben 
jij misschien wel de ideale klimaatburgemeester van 
Geldrop-Mierlo. 

In het kader van de Nationale Klimaatweek van 31 oktober 
tot 6 november is het ministerie van Economische Zaken op 
zoek naar klimaatburgemeesters in heel Nederland. Ook in 
onze gemeente zijn we daarom op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om zich tijdens deze week extra in te zetten 

voor duurzaamheid en hier aandacht voor te vragen. 

Hoe jij invulling aan de functie wil gaan geven, is aan jou. 
De gemeente denkt hier graag samen met jou over na. Je 
mag in ieder geval in gesprek met burgemeester Jos van 
Bree en wethouder Frans Stravers, om het samen te heb-
ben over hoe we onze gemeente het best kunnen verduur-
zamen. Oud-wethouder Rob van Otterijk is alvast één van 
de nieuwe klimaatburgemeesters, maar we zijn op zoek 
naar nog meer kandidaten. 
Geïnteresseerd? Aanmelden kan nog tot 17 oktober via 
www.nkw2022.nl/klimaatburgemeester/aanmelden 

Energie besparen: 
wederom valt bij huurders 
waardebon in de bus

Huurders die nog geen gebruik maakten van de 
waardebon van 70 euro om energiebesparende 
producten mee te kopen, ontvingen dinsdag 11 
oktober opnieuw een bon met een unieke code. 
Mensen kunnen hierdoor gratis kleine maatrege-
len nemen die de energierekening omlaag 
brengen. 

Met de waardebon van zeventig euro kunnen huur-
ders producten kopen die de woning beter isoleren. 
Denk bijvoorbeeld aan een brievenbusborstel, radia-
torfolie en tochtstrips die helpen warmte beter binnen 
te houden. Verder kunt u bijvoorbeeld een waterbe-
sparende douchekop aanschaffen zodat u bespaart 
op warm water. Dit zijn kleine maatregelen, maar 
hebben wel degelijk impact op de energierekening. 

Hoe verzilver in de waardebon? 
De waardebon verzilveren kunt u doen op de web-
shop www.winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo. Bij 
het afrekenen kunt u de code gebruiken die op de 
waardebon te vinden is. U kunt de producten ook zelf 
aanschaffen bij een (web)winkel naar keuze en het 
aankoopbedrag terugvragen via bovengenoemde 
website. Op deze pagina vindt u ook de lijst met pro-
ducten waar u uit kunt kiezen. U kunt de waardebon 
tot 31 december 2022 verzilveren. 

Hulp bij het verzilveren 
Komt u er niet uit of heeft u vragen? Kom vrijdag 
14 oktober van 12.00 uur tot 15.00 uur eens naar de 
blauwe tent bij winkelcentrum de Coevering, waar 
medewerkers van de gemeente u kunnen helpen. 
Vergeet de bon dan niet mee te nemen. 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
waardebon@winstuitjewoning.nl of bellen met de 
servicedesk op telefoonnummer (023) 5836936. 

het leuk vinden om zich tijdens deze week extra in te zetten www.nkw2022.nl/klimaatburgemeester/aanmelden 

Groei mee naar een gezond klimaat!
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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 :   Langstraat, Heuvel en Korte 
  Kerkstraat in Geldrop
Verzenddatum besluit :  3 oktober 2022
Omschrijving :  Snuffelmarkt op zondag 16 oktober 
  2022
Zaaknummer :  1351512

Locatie :  Sporthal de Weijer aan de 
  Heer van Scherpenzeelweg 22 
  in Mierlo
Verzenddatum besluit :  6 oktober 2022
Omschrijving :  Kerstshows Olympia op zaterdag 
  17 en zondag 18 december 2022
Zaaknummer :  1323358

Locatie :  Durlinger’s, Langstraat 42 
  in Geldrop
Verzenddatum besluit :  6 oktober 2022
Omschrijving :  Dweilorkest op 15 oktober 2022
Zaaknummer :  1410206

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 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
volgende verkeersbesluit is genomen:

VKB 2022-08 (dd. 13 oktober 2022) instellen 
parkeerverbod Burgemeester Termeerstraat 3-5 in 
Mierlo:

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 13 oktober 2022 
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van 
de gemeente in Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het 
besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. 

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met 
een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn 
van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw 
bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u 
ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw 
naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat 
we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, 
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 13 oktober 2022
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