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Zwemkampioen 
Marrit Steenbergen
Vandaag hebben burgemeester Jos van Bree en wethouder Sport Peter Looijmans 
Marrit Steenbergen ontvangen op het gemeentehuis. Als nieuwe inwoonster van 
Geldrop wilden zij haar laten weten hoe trots ze op deze succesvolle sporter zijn!

Marrit heeft op het EK zwemmen in Italië 
maar liefst 4 gouden medailles, 1 zilveren 
en 3 bronzen medailles gewonnen. Eerder 
haalde ze met de Nederlandse ploeg de 
eerste plek op de estafette 4 x 200 meter 

vrije slag en 4 x 100 meter wisselslag ge-
mengd. Niet eerder won een Nederlandse 
zwemster goud op het onderdeel 200 
meter vrije slag op een EK. Daarnaast haal-
de Marrit ook een persoonlijk record. 

facebook.com/gemeente.geldropmierlo
Volg ons op facebook

Vrijdag 4 november vanaf 21.00 uur t/m zondag 6 november 20.00 uur

Weekendafsluiting Laan der Vier 
Heemskinderen
Voor het vernieuwen van de asfalt 
oplaag, wegmarkering en detectielussen 
wordt het gedeelte van de Laan der Vier 
Heemskinderen tussen de Dommeldalse-
weg en het Bogardeind afgesloten voor 
al het verkeer. De afsluiting betreft en-
kel de noordelijke rijbaan van de Laan 
der Vier Heemskinderen (Dommeldalse-
weg richting Bogardeind). De zuidelijke 
rijbaan (Bogardeind richting Dommel-
dalseweg) blijft open voor al het verkeer. 
De afsluiting staat gepland vanaf vrijdag-
avond 4 november 21.00 uur tot en met 
zondag 6 november omstreeks 20.00 uur. 

Omleidingen/bereikbaarheid
Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande 
verkeer van de wijk Coevering (en Mierlo/
Nuenen) richting Heeze/Rijksweg A67
omgeleid via de Dommeldalseweg, Johan 
Peijenburgweg, Mierloseweg, Nieuwen-
dijk, Eindhovenseweg, Gijzenrooiseweg en 
Bogardeind.

Contactpersoon uitvoering Gemeente 
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer infor-
matie? Neemt u dan contact op met Bas 
van Lieshout of Will van Dijk, afdeling 
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Zaterdag 5 november vanaf 16.00 uur t/m zondag 6 november 18.00 uur

Weekendafsluiting Emopad/
Industriepark
Voor het vernieuwen van de asfalt toplaag 
op de weg Industriepark en het kruispunt 
Industiepark/Emopad hebben we de 
weg en het kruispunt afgesloten voor 
al het verkeer van zaterdag 5 november 
16.00 uur tot en met zondag 6 november 
omstreeks 18.00 uur.

Omleidingen/bereikbaarheid
De panden aan het Emopad blijven tijdens 
de werkzaamheden bereikbaar via het 

Bogardeind of Gijzenrooiseweg. Het door-
gaande verkeer wordt tijdens de afsluiting 
omgeleid via het Bogardeind en de Gijzen-
rooiseweg en omgekeerd.  

Contactpersoon uitvoering Gemeente 
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer in-
formatie? Neemt u dan contact op 
met Bas van Lieshout of Willy van de 
Westerlo, afdeling Ruimte, te bereiken via 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders 
die besloten hebben te gaan scheiden 
of daarover denken en in één van de 21 
regio  gemeenten wonen. Deelnemers mogen 
iemand meenemen ter ondersteuning.

Doel
Hoe voorkom je dat je kind schade oploopt 
door een scheiding.

Ouders en hun netwerk worden tijdens de 
bijeenkomst geïnformeerd over wat er bij 
een scheiding komt kijken. Er wordt ant-
woord gegeven op vragen als:

• Hoe bereid ik mijn kinderen voor op 
de scheiding? 

• Hoe maak ik een ouderschapsplan?

• Welke hulp kan ik inschakelen voor mij 
en mijn partner, voor de kinderen en/of 
de omgeving?

• Hoe moet het verder met de zorg voor 
de kinderen?

• Hoe verloopt een scheidingsprocedure? 
• Wanneer heb ik een advocaat of (advocaat)

mediator nodig en hoe maak ik de juiste 
keuze?

Met deze bijeenkomst willen wij u als 
ouder(s) een steun in de rug geven bij het 
centraal stellen van het belang van het kind. 
Daarnaast willen wij u kennis laten maken 
met de hulpverleners die u hierbij kunnen 
helpen.

Aanmelden tot 23 oktober
Wilt u zich aanmelden? Gebruik 
dan het aanmeldformulier via 
deze QR-code. 
Heeft u vragen? E-mail naar: 
info@rak-eindhoven.nl.

Ouderbijeenkomst 

‘Scheiden en wat nu?’
Dinsdag 25 oktober 2022 
van 19.30 uur tot 21.00 uur

Wijkcentrum De Werf  
Van der Werffstraat 14, Eindhoven 

Wij zien u graag op 25 oktober!

Scheiden
en wat nu?

Programma
19.15 - 19.30 uur inloop met koffie en thee
19.30 - 20.30 uur presentatie
20.30 - 21.00 uur informatiemarkt met 
organisaties die hulp bieden bij scheiding

werkgroep 
Kinderen van 
Gescheiden 
Ouders

Fotograaf: Marco Magielse
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Hoe kunt u energie besparen?

Kom naar het gratis 
inloopspreekuur van 
EnergieHuis Slim Wonen
Wilt u uw energierekening omlaag 
brengen door slim energie te besparen? 
Loop dan eens binnen tijdens de 
inloopspreekuren van het EnergieHuis 
Slim Wonen. Iedere zaterdag zitten 
deskundige energiecoaches klaar om 
al uw vragen te beantwoorden over 
energiezuinig wonen. 

De energiecoaches geven u voorlichting 
over alle mogelijke maatregelen die u helpen 
energie te besparen. Denk bijvoorbeeld aan 
isolatie, ventilatie en warmtepompen. Heeft 
u een eenvoudige vraag voor de energie-
coaches? Elke zaterdag kunt u deze stellen 
tijdens het inloopspreekuur van 11.00 uur tot 

13.00 uur Iedere 1ste en 3de zaterdag van 
de maand kunt u binnenlopen bij D’n Intheek 
Mierlo en iedere 2de en 4de 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 ener-
giecoaches 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!

Nacht van de nacht 29 oktober: “Licht uit, sterren aan!”
Nacht van de Nacht is een landelijke actie van Natuur- en Milieufederaties. Die verzoeken 
landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden én burgers om wegverlichting, 
stadsverlichting en buitenlampen zoveel mogelijk uit te laten tijdens om tijdens de 
Nacht van de nacht uit te laten. Het is wenselijk dat ook ramen zoveel mogelijk donker 
zijn om te ervaren wat ‘donker’ betekent tijdens de avond voor het ingaan van de 
wintertijd.

Al dat licht is schadelijk voor de natuur
Plaatsen waar je in een heldere nacht nog een mooie sterrenhemel kunt zien zijn schaars. 
Lichtverontreiniging krijgt minder aandacht dan lucht-, water- en bodemverontreiniging maar 
brengt wel degelijk ook schade toe aan de natuur. Niet alleen mensen hebben last van te 
veel licht, voor veel dieren is het een ramp. De meeste diersoorten in Nederland zijn ‘s nachts 
actief en als je bosje opeens verlicht wordt, verandert het evenwicht. Plotseling kan je prooi 
jou zien of ben je zelf zichtbaar. 
Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen. Veranderingen in de 
verhouding tussen licht en donker is vaak het natuurlijke signaal voor veranderingen in ge-
drag, zoals trek- en broedgedrag en voedsel zoeken. Verstoring daarvan leidt tot aantasting 
van de conditie en alertheid.

Wat doet de gemeente tegen lichtvervuiling?
De gemeente gaat lichtvervuiling tegen door bij sportvelden en openbare verlichting gebruik 
te maken van armaturen die het licht brengen waar het nodig is. Mede door toepassing van 
LED-verlichting is het beter mogelijk om alleen dat te verlichten wat nodig is. Daardoor is er 
minder verstoring van de omgeving. Ook dimt de gemeente ‘s nachts op veel plekken open-
bare verlichting. 

Jeugdactiviteit IVN Geldrop
IVN Geldrop organiseert ter gelegenheid van de Nacht van de Nacht een belevingswandeling 
in het donker, op de eerste plaats bedoeld voor kinderen. (Groot)ouders mogen als begelei-
der meekomen. Elk groepje wordt begeleid door een gids.

De eerste groep start om 19.00 uur, te beginnen met de jongste kinderen. Volgende groepen 
starten om de 5 à 10 minuten, alle ter hoogte van Manege Meulendijks, Strabrechtseheide-
weg 6, Heeze. (De parkeerplaats mag die avond gebruikt worden, maar verzoek is zoveel 
mogelijk per fi ets te komen). 

Aanmelden vóór 25 oktober
Aanmelden kan via  publiek.ivngeldrop@gmail.com met opgave van het aantal kinderen, 
(groot)ouders en de leeftijd van de kinderen. IVN laat weten hoe laat deelnemers kunnen 
starten. Het aantal deelnemers is beperkt. De route is niet geschikt voor rolstoelen en 
kinderwagens.



BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Molenstraat 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 oktober 2022
Omschrijving :  put ten behoeve van plaatsing 

kerstboom
Zaaknummer : 17711413778

Locatie : Dorpsstraat 101 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 oktober 2022
Omschrijving :  renoveren, verduurzamen en 

woonbaar maken van een 
bestaande woning

Zaaknummer : 17711413841

Locatie : Gerst 15 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 oktober 2022
Omschrijving :  verbouwen vrijstaande woning en 

bijgebouw
Zaaknummer : 17711414525

Rectifi catie
In de publicatie van donderdag 6 oktober 2022 stond 
vermeld tuinkamer Heer de Heuschweg 121 in 
Mierlo. Deze is onjuist, onderstaand de juiste publicatie.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie :  Heer de Heuschweg 115 in Mierlo
Datum ontvangst : 26 september 2022
Omschrijving : tuinkamer
Zaaknummer : 17711397287

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Hertenkampstraat 10 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 11 oktober 2022
Omschrijving : uitbreiden woning
Zaaknummer : 17711332903

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 
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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Brits Ereveld, Geldropseweg 68 
te Mierlo

Verzenddatum besluit : 10 oktober 2022
Omschrijving :  Lichtjes aansteken op oorlogs-

graven op zaterdag 24 december 
van 16.30 uur tot 18.00 uur.

Zaaknummer : 1357408

Locatie :  Kinderboerderij Kasteel Geldrop, 
Mierloseweg 1 te Geldrop

Verzenddatum besluit : 10 oktober 2022
Omschrijving :  Maandelijks terugkerende 

activiteiten op elke eerste 
woensdag en elke laatste zondag 
van de maand.

Zaaknummer : 1409420

Locatie :  Aan de achterzijde van 
Papenvoort 1 te Geldrop

Verzenddatum besluit : 10 oktober 2022
Omschrijving :  Plaatsen van bouwmaterialen op 

een parkeerplek van 6 oktober 
2022 tot 1 maart 2023

Zaaknummer : 1409224

Locatie :  Start en fi nish bij winkelcentrum de 
Coevering

Verzenddatum besluit : 13 oktober 2022
Omschrijving :  ’t is voor niks loop op 27 november 

van 7.30 uur tot 16.30 uur.
Zaaknummer : 1310701

Locatie : Hulst 145 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 oktober 2022
Omschrijving :  Oliebollen kraam van 28 december 

t/m 31 december 2022
Zaaknummer : 1413696

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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.

BESLUIT VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 10 oktober 2022 besloten:

de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning 
Reinoutlaan 406 in Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit ligt vanaf 20 oktober 2022 voor iedereen 
zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeente-
huis, De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-
mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schrif-
telijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.
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