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Gemeente actueel

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
Maandag 31 oktober 2022
’t Plein

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

We moeten terughoudend zijn 
met het toepassen van fl ankerend 
beleid. Dergelijk beleid werkt juist 
vaak averechts en drijft de huizen-
prijzen op, waardoor betaalbare 
woningen verdwijnen.
De stelling is ingebracht door VVD en 
het debat hierover wordt aangegaan 
met DPM.

20.00 Stelling
Bij wijkontwikkelingsplannen moet 
er meer aandacht zijn voor verfraai-
ing van de leefomgeving. Gevels, 
stoepjes, straatbeeld.
De stelling is ingebracht door CDA en 
het debat hierover wordt aangegaan 
met DGG.

20.25 Stelling
Meer sociale woningbouw voor 
starters uit eigen gemeente.
De stelling is ingebracht door PvdA 
en het debat hierover wordt aange-
gaan met DPM.

20.50 Stelling
Liever bouwen voor mensen in 
cruciale beroepen dan voor hoog-
opgeleide expats.
De stelling is ingebracht door SAMEN 
en het debat hierover wordt aange-
gaan met VVD.

21.15 Stelling
In Mierlo moet een GFT-inzamel-
punt komen. 
De stelling is ingebracht door Groen-
Links en het debat hierover wordt 
aangegaan met DPM.

21.40 Stelling
De huidige sporthal aan de Linze 
moet verplaatst worden naar het 
nieuwe Strabrechtcollege. Dat is 
voor de lange termijn de beste op-
lossing voor de school, verenigin-
gen en bewoners van Braakhuizen-
Noord.
De stelling is ingebracht door D66 en 
het debat hierover wordt aangegaan 
met CDA.

22.05 Stelling
Alles wat helpt om meer te fi etsen 
dan in de auto te zitten, moeten we 
doen. Daarom moet  het fi etspad 
onder de spoorwegtunnel richting 
Zesgehuchten voorrang krijgen op 
de Losweg.
De stelling is ingebracht door Groen-
Links en het debat hierover wordt 
aangegaan met VVD.

Algemeen
22.30 uur Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING
Dinsdag 1 november 2022
’t Plein

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

Wij hebben de kwetsbare mede-
mens als gemeente niet goed in 
beeld.
De stelling is ingebracht door Groen-
Links  en het debat hierover wordt 
aangegaan met CDA.

20.00 Stelling
De gemeente Geldrop-Mierlo moet 
op korte termijn een 'winterpak-
ket' invoeren waarbij de bestaande 
middelen dusdanig aangewend 
worden dat op basis van maatwerk 
duurzame oplossingen gereali-
seerd worden waarmee minima 
op korte termijn en langdurig het 
hoofd boven water kunnen houden.
De stelling is ingebracht door DGG en 
het debat hierover wordt aangegaan 
met VVD.

20.25 Stelling
De grens op 120%  van de bij-
standsnorm laten we staan en we 
leveren maatwerk, in plaats van 
deze naar 130% te brengen.
De stelling is ingebracht door SAMEN 
en het debat hierover wordt aange-
gaan met PvdA.

20.50 Stelling
Als we co-creatie serieus nemen 
is uitbreiding van 3,23 fte voor het 
wijkontwikkelingsplan Coevering 
te veel. Door inwoners en orga-
nisaties meer eigen verantwoor-
delijkheid te geven kan de inzet 
vanuit het gemeentehuis minimaal 
worden gehalveerd.
De stelling is ingebracht door D66 en 
het debat hierover wordt aangegaan 
met DGG.

21.15 Stelling
Door meer wijkagenten en jonge-
renwerkers in te zetten kunnen 
we onze jeugd op het rechte pad 
houden. Daarnaast moeten we 
meer gebruik maken van de vereni-
gingen.
De stelling is ingebracht door PvdA 
en het debat hierover wordt aange-
gaan met CDA.

21.40 Stelling
De verkenning naar de behoefte en 
mogelijkheden voor 10-14 onder-
wijs is dermate belangrijk dat dit 
gerealiseerd moet worden in 2023.
De stelling is ingebracht door DGG en 
het debat hierover wordt aangegaan 
met SAMEN.

Algemeen
22.05 uur Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Woensdag 2 november 2022
’t Plein

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

De fi nanciële ruimte in de begro-
ting voor de komende jaren moet 
worden gebruikt om een ‘crisis-
fonds’ voor woningbouw, verduur-
zaming en fi nanciële ondersteu-
ning op te zetten.
De stelling is ingebracht door CDA en 
het debat hierover wordt aangegaan 
met D66.

20.00 Stelling
Bedrijven moeten volgens regel-
geving duurzaamheidsmaatrege-
len nemen. Wij geven de ODZOB 
opdracht hier streng op te gaan 
handhaven.
De stelling is ingebracht door Groen-
Links en het debat hierover wordt 
aangegaan met DGG.

Algemeen
20.25 uur Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Bruidspaar Van Wijngaarden-
Rugbondung-Sing 
60 jaar getrouwd 
Afgelopen zaterdag 22 oktober ging burgemeester Jos 
van Bree bij meneer en mevrouw Van Wijngaarden-
Rugbondung-Sing op bezoek. Hij feliciteerde het bruidspaar 
van harte met hun 60-jarige huwelijk. 

Hart voor een Hart 
neemt afscheid 
van vrijwilligers 
van het eerste uur
Met enorme bevlogenheid, passie en verstand van de mate-
rie hebben voorzitter Hans Timmermans en penningmeester 
Bert van der Heijden zich (samen met de andere vrijwilligers) 
sinds de oprichting in 2010 ingezet om de overlevingskan-
sen voor inwoners met een Hartstilstand substantieel te 
vergroten. Recentelijk hebben zij hun werkzaamheden over-
gedragen. Het bestuur van Stichting Hart voor een Hart, is 
aangevuld met 3 nieuwe leden en bestaat nu uit Albert Don-
kers, Jaap-Kees Koel, Erik Janssen en Pascal van Rooij. 
Reden voor wethouders Peter Looijmans en Mathil Sanders-
de Jonge om hen eens in de bloemetjes te zetten.

Hans fi etste jarenlang zijn rondjes, voor controle of na een 
inzet, langs de inmiddels 40 AED-kasten in Geldrop (27 
AED-kasten) en Mierlo (13 AED-kasten). Hij had daarbij altijd 
de benodigde materialen in zijn fi etstas zitten om een kast te 
kunnen aanvullen of repareren. Hij deed dit op een bijzonder 
effi ciënte wijze met een hoge mate van kostenbewustzijn, 
iets dat Bert als penningmeester altijd zeer kon waarderen.

Ook vanuit de Raad van Toezicht namen recentelijk 2 leden 
afscheid, Ramon van de Ven en Wim van Ekelen. Zij worden 
opgevolgd door Peter Polak en Stijn de Ridder. 

Met deze wisselingen is de stichting Hart voor een Hart klaar 
om hun ambities om overal in onze gemeente binnen een 
straal van 500 meter een openbare AED op te hangen, ver-
der vorm te geven.

Foto: Marco Magielse
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Werkzaamheden in de 
Beringstraat
Op 8 november zal Enexis een reparatie uitvoeren 
aan het gasleidingnetwerk in de Beringstraat in 
Geldrop. 

Het werkvak bevindt zich naast huisnummer 20. De 
doorgang tussen de huisnummers 14 en 20 is gedu-
rende die dag afgesloten voor alle verkeer. De garage-
boxen die erachter liggen, zijn gedurende die dag niet 
bereikbaar voor autoverkeer. Het werk start om 08:00 
uur en zal naar verwachting 1 dag duren. Dit is wel af-
hankelijk van de weersomstandigheden.

Onderhoud openbare verlichting.
De gemeente vervangt weer verouderde straatverlichting door nieuwere duurzame verlichting. De oude energie 
onzuinige armaturen worden vervangen door nieuwe energiezuinige armaturen. 

Vervanging openbare verlichting
Vanaf 24 oktober is de fi rma Heijmans gestart met de ver-
vanging van de lichtmasten en armaturen in de Herdersveld 
in Geldrop. 

In de komende maanden wordt ook in de volgende straten 
de openbare verlichting vervangen:

Geldrop : 
Hulst, Dravikstraat, Heibeekstraat, Beneden Beekloop, 
Slinge, Wisse, Meers, , Elsbroekpad, Eeuwselstraat, Dom-
melstraat, Waardstraat, Biezenstraat, Varenstraat, Rul-
straat, Brink, Griendstraat, Ziggenstraat, Beemdstraat, 
t Geluk, Beekpad, De Lammert, Rietstraat, Eversveld, Neer-
landstraat, De Laak, Hulst, Herikhof, Heibeekstraat, Nieuw 
Erfseweg, Sporkehout en fi etspad Gijznerooiseweg.

Mierlo : 
Lochtenberg, Nederhuizinge, Hooghuis, Nieuwhuis, Mul-
dershuis, De Loo, Burg. Keunenstraat, Burg. Panken-
straat, Haver, Koren, Boekweit, Tarwe, Rogge, Gerst, 

Burg. Lokvenstraat, Plataan, Berk, Linde, Kastanje, Beuk en 
Meester van Busselstraat.

Nieuwe armaturen
De nieuwe armaturen zijn voorzien van LED’s welke wit licht 
geven, het licht nauwkeuriger sturen, minder energie ver-
bruiken en dimbaar zijn. Door de vervanging van de armatu-
ren kan het zijn dat de lichtbeleving anders is dan voorheen. 
Dit vraagt om gewenningsperiode. Door deze vervangin-
gen realiseert de gemeente weer een energiebesparing en 
draagt de gemeente bij aan een doelstelling van het Ener-
gieakkoord, het terugdringen van het energieverbruik in de 
openbare verlichting.

Uitvoering werkzaamheden
Door de onzekere levertijden is op dit moment nog niet aan 
te geven in welke weken dit uitgevoerd wordt. De werkzaam-
heden worden in de aankomende maanden door de fi rma 
Heijmans uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden kan er 
enige hinder voor het verkeer zijn.

Groepsprogramma voor kinderen van gescheiden ouders
Als ouders scheiden, heeft dat invloed op het leven 
van een kind. Plots staat hun wereld op z’n kop. Met 
de groepstraining ‘Stoere Schildpadden’ en ‘Dappere 
Dino’s’ leren kinderen van wie de ouders willen 
scheiden of gescheiden zijn om beter om te gaan met 
veranderingen tijdens en na de scheiding.

Voor wie is de groepstraining?
De groepstraining is bedoeld voor kinderen in de gemeente 
Geldrop-Mierlo waarvan de ouders willen scheiden of ge-
scheiden zijn. Dit kan kort of lang geleden zijn. We betrek-
ken hierbij ook de ouders van de kinderen. Het programma 
Stoere Schildpadden is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 
6 jaar. Dappere Dino’s is er voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.

Waarom de training volgen?
Kinderen leren tijdens wekelijkse groepssessies spelender-
wijs om hun ervaringen, gevoelens en gedachten te herken-
nen en onder woorden te brengen. Handpoppen Sam (Stoe-
re Schildpadden) en Rex (Dappere Dino’s) helpen daarbij. 
Sam en Rex hebben ook gescheiden ouders. De kinderen 
herkennen zich in de verhalen van de handpoppen en dur-
ven daardoor ook over hun situatie te vertellen.

Hoe is de training opgebouwd?
De training bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten. Een 
groep bestaat uit zes à zeven kinderen. De ouders van de 
kinderen worden actief bij de training betrokken. Zowel tij-
dens de intake over hun kind, op een groepsbijeenkomst met 
andere ouders en via updates per mail. De training eindigt 
met en gesprek met de ouders. De training wordt gegeven in 
een veilige omgeving en alle informatie wordt vertrouwelijk 
behandeld. Er zijn geen kosten aan de training verbonden.

Wat hebben kinderen en hun ouders aan de training?
De kinderen leren met hun gevoelens omgaan, stapsgewijs 
problemen op te lossen en zij ontwikkelen meer zelfver-
trouwen. De kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes 
die hetzelfde meemaken. Dit helpt om de spanning van de 
scheiding te verminderen. Kinderen begrijpen de scheiding 
beter en ze weten dat zij geen schuld hebben aan de schei-
ding. De ouders kennen de impact van de scheiding op de 
ontwikkeling van hun kind(eren). De training draagt bij aan 
het verbeteren van het contact tussen ouders en kind.

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden voor 
Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s? Neem dan telefo-

nisch contact op met aan Marielle Loijen (06) 554 908 39 
of Sjannie Beekmans (06) 549 987 27 stuur een app met 
verzoek om contact of stuur een e-mail naar Marielle Loijen 
Marielle.Loijen@plusteam.nu of Sjannie Beekmans Sjannie.
Beekmans@plusteam.nu. 

Gewenste informatie om aan te melden:
• Naam, geboortedatum en adres van het kind
•  Namen, adres en contact gegevens, telefoon en e-mail 

van beide ouders
Programma
•  De eerste groepstraining Stoere Schildpadden (gratis) 

vindt plaats op: 
 Maandag 7 november in Kindcentrum De Vlinder, 
Jozefplein 3 in Geldrop van 15.00 tot 15.45 uur. 

•  De eerste groepstraining Dappere Dino’s (gratis) vindt 
plaats op: 

  Dinsdag 15 november in Kindcentrum De Vlinder, 
Jozefplein 3 te Geldrop van 15.00 tot 15.45 uur.

Wilt u weten op welke dagen de groepstrainingen hierna 
plaatsvinden? Kijk dan op de website van de gemeente: 
www.geldrop-mierlo.nl/groepsprogramma-voor-kinderen-
van-gescheiden-ouders 

Week van de Pleegzorg 2022
Van woensdag 2 tot en met woensdag 9 november 
wordt voor de achtste keer de Week van de Pleegzorg 
georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleeg-
zorg Nederland in samenwerking met de 33 regionale 
pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te 
vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders in ons land. 

Wat is pleegzorg?
Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd 
in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ou-
ders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms loge-
ren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak 
wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeg-
gezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat 
het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen 
met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opge-
lost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste 
keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke 
gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op 

te groeien, staat bij pleegzorg centraal. 

Openjewereld.nu 
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Benieuwd 
wat jij kunt doen? Doe de test op Openjewereld.nu, de 
landelijke wervingscampagne-site voor pleegzorg. Hier 
krijgt het begrip ‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspec-
tief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleeg-
zorgbegeleider. Nieuwe pleegouders zijn hard nodig want 
voor ruim 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis 
niet vanzelfsprekend. 

Weten of pleegzorg iets is voor jou? 
Vraag een informatiepakket aan of volg vrijblijvend een 
van de maandelijkse informatieavonden van Combinatie 
Jeugdzorg. De eerstvolgende is een online bijeenkomst 
op maandag 7 november van 20.00 tot 21.15 uur. Meer 
informatie, een informatiepakket aanvragen of je aanmel-
den voor een informatieavond gaat heel eenvoudig via 
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl. 

Training sociale 
vaardigheden 
voor kinderen
Voor kwetsbare kinderen zijn sociale vaardigheden niet 
altijd vanzelfsprekend. Soms moeten ze hierin gecoacht 
worden. Een sociale vaardigheidstraining is een goed 
middel waarbij kinderen met elkaar en van elkaar kun-
nen leren.  

Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen 
kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens met elkaar 
delen en worden er verschillende thema’s besproken, zoals 
pesten, grenzen aangeven, ‘nee’ zeggen, emoties, vrienden 
maken en onderhouden komen onder andere aan bod.

Op 1 november 2022 start er een training sociale vaardig-
heden vanuit MEE. Deze training is bedoeld voor kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar die moeite hebben met sociale vaar-
digheden en bestaat uit 8 bijeenkomsten. Er wordt gestart 
met een intakegesprek en er zullen ook evaluatiegesprekken 
met de ouders/verzorgers gevoerd worden. 

De bijeenkomsten zullen eind maart starten en doorlopen 
t/m 11 januari 2023. Ze vinden plaats op een nader te bepa-
len plaats in de gemeente.

Aanmelden
Aanmelden kan via: mee@meedemeentgroep.nl. Vermeld 
daarbij naam, geboortedatum kind, naam ouders, telefoon-
nummer en e-mailadres.
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Verkeershinder door 
werkzaamheden aan de 
brug in de Nuenenseweg / 
Collse Hoefdijk
In de week van 31 oktober t/m 4 november worden er 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de brug 
over het Eindhovens kanaal in de Nuenenseweg / 
Collse Hoefdijk. Het verkeer zal hier enige hinder van 
ondervinden.

De werkzaamheden aan de brug vinden plaats tussen 9:00 
en 16:00 uur. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen 
voren wordt één weghelft afgesloten. Het verkeer zal hiervan 
hinder ondervinden. Voor fi etsverkeer wordt een omleiding 
via het fi etspad aan de andere zijde van de weg ingesteld. 
De planning is sterk afhankelijk van de weersomstandighe-
den en kan dus afwijken.

Contactpersoon uitvoering Gemeente 
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Willy van de Westerlo, 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 werkzaamhe-
den bereikbaar via het Bogardeind of Gijzenrooiseweg. Het 
doorgaande verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via 
het Bogardeind en de Gijzenrooiseweg en omgekeerd.  

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

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 toplaag, wegmarkering 
en detectielussen wordt het gedeelte van de Laan der 
Vier Heemskinderen tussen de Dommeldalseweg en het 
Bogardeind afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting 
betreft enkel de noordelijke rijbaan van de Laan 
der Vier Heemskinderen (Dommeldalseweg richting 
Bogardeind). De zuidelijke rijbaan (Bogardeind richting 
Dommeldalseweg) blijft open voor al het verkeer. De 
afsluiting staat gepland vanaf vrijdagavond 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 Peijenburg-
weg, Mierloseweg, Nieuwendijk, Eindhovenseweg, Gijzen-
rooiseweg en Bogardeind. 

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

Eenheid 75: Uniek spel in Geldrop-Mierlo

STA STIL BIJ DRUGSCRIMINALITEIT 
EN SPEEL MEE!
Drugscriminaliteit is een vorm van georganiseerde 
misdaad. Het is wel zichtbaar, maar moeilijk om te 
zien als je niet weet waar je op moet letten. Om onze 
inwoners op een leuke manier te helpen om signalen 
van drugscriminaliteit te herkennen is er een nieuw, 
online spel ontwikkeld met de naam Eenheid75. Vanaf 
donderdag 3 november kun je het spelen. Hoe lees je 
hier én in de speciale game-krant die volgende week 
bezorgd wordt samen met Middenstandbelangen.  

Doel spel
Met dit spel leer je signalen van drugscriminaliteit herken-
nen en kom je erachter hoe je deze kunt melden. De poli-
tie, gemeente en andere overheidsinstellingen kunnen de 
strijd tegen drugscriminaliteit niet alleen voeren en heb-
ben jouw hulp hierbij nodig.

Je gaat in het spel op zoek naar aanwijzingen die ‘Een-
heid 75’ – een speciale eenheid van de politie belast met 
het thema ondermijning - helpen om drugscriminaliteit 
aan te pakken. Met behulp van app ´Eenheid75´ zoek je 
naar verdachte situaties in Geldrop en Mierlo. Via de aan-
wijzingen wordt je geleid naar verdachte situaties in en 
rondom het centrum. Iedere situatie bevat een opdracht 
waarbij je per situatie het juiste codewoord moet ‘melden’ 
in de app. In dit bericht leggen we uit wanneer en hoe je 
het spel kunt spelen. 

Meedoen?
Het spel is voor jong en oud. Iedereen kan meedoen. 
Individueel of in een team. Het enige dat je nodig hebt 
is een smartphone. Het spel is te spelen vanaf donder-
dag 3 november. Er worden 8 aanwijzingen gedeeld via 
‘Eenheid75 Geldrop-Mierlo” op Facebook en Instagram. 
Hiermee kun je het spel gaan spelen. Op donderdag 3 
november verschijnt de “Eenheid75 krant” in Midden-
standsbelangen. Bewaar de krant goed want hierin staan 

meer tips en informatie waarmee je het spel kunt spelen. 
Krijg jij geen krant in de bus? Dan kun je hem online lezen 
via de gemeentelijke website (www.geldrop-mierlo.nl) of 
ophalen bij balie van het gemeentehuis, de bibliotheek in 
Geldrop of Mierlo of de Plus in Mierlo.

Hoe werkt het? 
1.  Volg ‘Eenheid75 Geldrop-Mierlo’ via Facebook en/of 

Instagram
2.  Download de app ‘Eenheid 75’ in de Google Play Store 

of in de Apple App Store 
3.  Meld je aan met de inlogcode: Eenheid75
4.  Vul een gebruikersnaam / teamnaam in en maak een 

foto
5.  Volg de stappen in de app: lees de speluitleg en voor-

waarden 
6.  Spelen maar! Vind alle 8 verdachte situaties en meld 

ze via de app.

Spelen maar!
Het spel bestaat uit 8 opdrachten. Per opdracht volg je de 
onderstaande stappen: 
1. Bekijk de aanwijzing op Facebook en/of Instagram
2.  Ga naar de plek van de verdachte situatie in Geldrop-

Mierlo
3.  Ben je op de juiste locatie? Dan ontvang je een melding 

/ opdracht via de app 
4.  Open de opdracht en plaats het AR-object volgens de 

instructies in de app
5.  Gebruik de informatie uit de Eenheid75-krant die in de 

week van 3 november in Geldrop-Mierlo wordt bezorgd
6.  Geef via de app het juiste codewoord door om de ver-

dachte situatie te ‘melden!’

Heb je de 8 meldingen correct gedaan? Dan heb je de 
game succesvol gespeeld! In het najaar volgt nog een 
leuke verrassing voor deelnemers aan het spel!

Subsidieregeling energie-
besparende maatregelen 
gemeenschappelijke ruimten 
Vereniging van Eigenaars Geldrop-Mierlo
De gemeente Geldrop-Mierlo wil Verenigingen van Eigenaars (VvE) helpen kleine energiebesparende maatregelen te 
nemen in hun gemeenschappelijke ruimten. 

Verduurzamen gemeenschappelijke ruimten
In 2020/2021 heeft de gemeente een subsidieregeling voor 
woningeigenaren opengesteld. Woningeigenaren in VvE’s 
konden hier ook gebruik van maken om hun appartement te 
verduurzamen. Woningeigenaren in VvE’s hebben echter een 
extra verduurzamingsopgave, omdat zij ook gemeenschap-
pelijke ruimten hebben. Het verduurzamen van de gemeen-
schappelijke ruimten viel niet onder de eerdere subsidierege-
ling. Toch valt hier nog veel energie te besparen en hiermee 
CO2-uitstoot te reduceren. Als traditionele verlichting door 
LED verlichting vervangen wordt kan hiermee meer dan 70% 
op dit elektriciteitsverbruik bespaard worden. Daarnaast kan 
met bijvoorbeeld tochtstrips, isolatie van leidingen, deurdran-
gers, radiatorfolie en -ventilatoren bespaard worden op gas.

Subsidieregeling
Daarom heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een subsidie-
regeling opengesteld. Het bestuur van een VvE kan kleine 

energiebesparende maatregelen aanschaffen voor hun 
gemeenschappelijke ruimten. Daarna kan zij het geld te-
rug vragen via een subsidieaanvraag. Het subsidiebedrag 
is maximaal € 70,- inclusief BTW vermenigvuldigd met het 
aantal woningen dat onderdeel is van de VvE. Verder geldt 
dat de subsidie, nooit hoger is dan het totale bedrag van 
de aangeschafte maatregelen. Op de website van gemeen-
te Geldrop-Mierlo staat de lijst met de maatregelen die in 
aanmerking komen voor de subsidie, alle voorwaarden en 
het digitale aanvraagformulier waarmee de subsidie aange-
vraagd kan worden. De subsidie loopt tot 31 december 2022 
en wordt mogelijk gemaakt met middelen van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vanuit 
de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 
(RREW).
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Startbijeenkomst voor 
kartrekkers Zadenbibliotheek 

IVN en Bibliotheek Dommeldal willen 
samen tot een ‘Zadenbibliotheek’ komen. 
Daar kunnen mensen kosteloos zaden 
‘lenen’ van bloemen, kruiden, fruit en 
groente. Hiervoor zoeken we zaden én 
iemand die een coördinerende rol wil 
spelen. 

Zaden lenen: uitgesteld retourtje
Wat is het idee? In de bibliotheek komt een 
kistje met zakjes zaad. Hieruit mogen men-
sen gratis zaden meenemen in het vertrou-
wen dat ze later rijpe zaden oogsten en ‘te-
ruggeven’.  
We vragen deelnemers de zaadplanten niet 
te behandelen met kunstmest of bestrij-
dingsmiddelen (ook geen ‘ecologische’). Je 
kunt zo gratis gezonde(re) planten kweken, 

voor jezelf én voor bijen, vlinders en andere 
bestuivers. Meer informatie hierover vind je 
op de website van IVN Geldrop en vooral op 
www.zadenbibliotheeknederland.nl

Coördinerend medewerker gezocht
Op de Andere Mert op 25 september hebben 
al enkele mensen zich gemeld die dit initia-
tief verder willen vormgeven en begeleiden, 
maar we zijn op zoek naar nog meer vrijwil-
ligers die het leuk vinden om te helpen met 
het ‘schonen’ van de zaden, het vullen van 
zakjes en het aanvullen van de voorraad in 
de bibliotheek.

Startbijeenkomst
Lijkt het jou leuk om mee te helpen? Kom 
dan op 7 november om 19.30 uur naar 
de startbijeenkomst in de bibliotheek in 
Geldrop. In een uur wordt er meer uitleg ge-
geven over de werking van een zadenbiblio-
theek en worden enkele voorbeelden laten 
zien. Ook wordt door de gemeente verteld 
hoe de zadenbibliotheek bij gaat dragen aan 
meer biodiversiteit. Geïnteresseerd? Wij vin-
den het fi jn als je laat weten dat je wilt ko-
men. Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar j.bekx@bibliotheekdommeldal.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. Plots 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 
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 kun-
nen 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 : Lakenstraat 5 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 oktober 2022
Omschrijving : dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711422284

Locatie :  Heggestraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 62A) in Geldrop

Datum ontvangst : 17 oktober 2022
Omschrijving :  rooien van een populier in verband 

met diverse zwamaantastingen en 
  wortelaantasting, verhoogde kans 
  op windworp
Zaaknummer : 17711423432

Locatie :  Paladijnstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 69) in Geldrop

Datum ontvangst : 17 oktober 2022
Omschrijving :  rooien van een eik in verband met 

aanleg fi etspad
Zaaknummer : 17711424456

Locatie :  Parallelweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 12) in Geldrop

Datum ontvangst : 17 oktober 2022
Omschrijving :  rooien van een plataan in verband 

met diverse zwamaantastingen, 
  verhoogde kans op windworp
Zaaknummer : 17711424523

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie :  Openbare ruimte bij de molen in 
Mierlo

Verzenddatum besluit : 13 oktober 2022
Omschrijving : plaatsen kunststof kerstboom
Zaaknummer : 17711378207

Locatie :  Hertogenlaan ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 141) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 14 oktober 2022
Omschrijving :  rooien berk in verband met slechte 

conditie
Zaaknummer : 17711315964

Locatie : Kerkakkers 61 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 oktober 2022
Omschrijving : vergroten van ramen en plaatsen 
  nieuwe kozijnen
Zaaknummer : 17711397254

Locatie : Wijnsel 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 oktober 2022
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 17711353610

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 be-
roep 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 :  Scheerderstraat 5 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  18 oktober 2022
Omschrijving :   Halloween viering op 22 oktober 

van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Zaaknummer :  1417613

Locatie :   Heer van Scherpenzeelweg in 
Mierlo

Verzenddatum besluit :  18 oktober 2022
Omschrijving :  Frietkar bij ’t Patronaat op 13 
  november 
Zaaknummer :  1422080

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 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-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of be-
roep 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.

BESLUIT VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ontwerpbestemmingsplan ‘Reststroken’, 
gemeente Geldrop-Mierlo

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo ma-
ken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rest-
stroken’ met ingang van 28 oktober 2022 tot en met 8 
december 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter 
inzage ligt. 

Het bestemmingsplan voorziet in het positief bestemmen 
van het feitelijk gebruik van ruim 160 reststroken verspreid 
over de gemeente Geldrop-Mierlo. Het betreft stroken die 
in de afgelopen jaren van eigenaar zijn gewisseld, meestal 
van de gemeente naar particulieren of bedrijven. De rest-
stroken zijn aan de percelen van de kopers toegevoegd, 
maar hebben meestal niet dezelfde bestemming. Zo kan 
een perceel nu bestaan uit de bestemmingen ‘Wonen’, 
‘Groen’, Wonen’ of ‘Verkeer’. De kleine stukjes groen en 
verkeer uit het voorbeeld krijgen in het ontwerpbestem-
mingsplan ook de bestemming ‘Wonen’.

Inzage
U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer is: 
NL.IMRO.1771.BPReststroken-ON01. 
Tevens kunt u de papieren versie van het ontwerpbestem-
mingsplan tijdens openingstijden inzien in de publiekshal 
van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop.

Zienswijzen
Tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan 
een ieder zienswijzen kenbaar maken aan de gemeente-
raad van Geldrop-Mierlo over dit ontwerpbestemmingsplan. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeente-
raad van Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 
Wilt u mondeling een zienswijze kenbaar maken? Dan 
dient u binnen de bovengenoemde termijn een afspraak te 
maken via telefoonnummer (040) 389 38 93.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo

Geldrop, 27 oktober 2022
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