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Gemeente actueel

AGENDA* RAADSVERGADERING 
Donderdag 10 november 2022

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

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen van het verslag 

van de raadsvergadering van 
6 oktober 2022

Besluitvorming
4.  Tweede termijn algemene 

beschouwingen programma-
begroting 2023

Op 6 oktober 2022 heeft het col-
lege de strategie 2023-2026 en de 
programmabegroting 2023 aange-
boden en gepresenteerd. De poli-
tieke partijen hebben hun algemene 
beschouwingen gehouden en het 
college heeft daar op 21 oktober op 
gereageerd. 
In het proces was geen tweede 
termijn voor de algemene beschou-
wingen voorzien. Diverse politieke 
partijen hebben aangegeven hier 
wel behoefte aan te hebben. In het 
presidium van 17 oktober is daarom 
afgesproken om, voorafgaand aan 
de behandeling de begroting, de mo-
gelijkheid te bieden voor de tweede 
termijn algemene beschouwingen. 
De fracties die hebben aangegeven 
hiervan gebruik te willen maken, 
krijgen daarvoor ieder 5 minuten het 
woord, waarna het college nog kort 
zal reageren. 
5.  Bespreking Strategie 2023-2026 

en programmabegroting 2023
Sinds de aanbieding van de begroting 
hebben de politieke partijen de moge-
lijkheid gehad om vragen te stellen. 
Deze vragen zijn voor zover die vóór 
14 oktober waren ingediend, door het 
college beantwoordt op 21 oktober. 
De later ingediende vragen zijn inmid-
dels ook beantwoord.
Vervolgens is, aan de hand van 
begrotingsdebatten in de voorberei-
dende drie commissievergaderingen, 
de begroting verder besproken.
Op 7 november zijn de moties en 
amendementen van de politieke par-
tijen over de begroting ingediend. 
Vanavond wordt er per amendement 
en motie een debat gevoerd tussen 
het college en de fracties en tussen 
de fracties onderling, leidend tot de 
vaststelling van de meerjarenbegro-
ting 2023-2026, al dan niet geamen-
deerd.
6. Belastingverordeningen 2023
Jaarlijks biedt het college de ge-
meenteraad een voorstel aan over 
de tarieven van de diverse heffi ngen 
en rechten en de belastingverorde-
ningen voor het opvolgende jaar. 
Omdat de tarieven van invloed zijn 
op de inkomsten van de gemeente 
worden de aanpassingen van de 
verordeningen en de tarieven voor 
2023 gelijktijdig met de begroting 
voorgelegd, met uitzondering van de 
legesverordening. Deze wordt, als 
gevolg van de onduidelijkheid rondom 
de invoering van omgevingswet, in de 
raadsvergadering van 12 december 
a.s. voorgelegd.
7.  Vaststelling Strategie 2023-2026 

en programmabegroting 2023
8. Nota reserves en voorzieningen
De nota reserves en voorzieningen is 
geactualiseerd. Omdat in de program-
mabegroting 2023 een heroverweging 
met betrekking tot het minimum saldo 
van de algemene reserve is opgeno-
men, wordt de nota nu ter vaststelling 
voorgelegd. 

Algemeen
9. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

3 weken een tijdelijk thuis voor vluchtelingen

De Weijer nu weer sporthal!
Op 26 oktober vertrokken de vluchtelingen uit Sporthal de 
Weijer. Na 3 weken goed opgevangen te zijn geweest in 

Mierlo, verhuisden 
ze naar onze buur-
gemeente Helmond. 
Burgemeester Jos 
van Bree kwam 
langs om een praatje 
te maken en de men-
sen een hart onder 
de riem te steken. 
Daarna was het tijd 
voor de ontmante-

ling van de woonruim-
tes, de poetsploeg en 
het opnieuw inrichten 
van de sporthallen. 
We willen alle vereni-
gingen, omwonenden, 
buurtbewoners, vrijwil-
ligers en inwoners van 
Geldrop-Mierlo bedan-
ken voor hun begrip en 
inzet. Hierdoor voelden de mensen zich welkom en thuis. Ze 
hebben hun verblijf als heel plezierig en rustgevend ervaren. 
Dat is te danken aan ons allemaal!

Pilot met chatbot voor Geldrop-Mierlo

Virtuele medewerker GEM staat 24 
uur per dag klaar voor vragen 
De gemeente Geldrop-Mierlo werkt continu aan 
het verbeteren van haar dienstverlening. We leven 
steeds meer in een 24 uurs-samenleving en steeds 
meer mensen zijn digitaal vaardiger. Vanaf woensdag 
2 november is daarom een virtuele medewerker 
beschikbaar op de website. Onafhankelijk van 
het tijdstip kunnen inwoners en bedrijven vragen 
stellen via de website. De virtuele assistent is 
geprogrammeerd om vragen te beantwoorden. 
Ook verwijst GEM door naar de juiste pagina op de 
website. Achter Gem zit geen echte werknemer. 

Uitbreiding digitale 
dienstverlening
Burgemeester Jos van 
Bree: “We zijn altijd op 
zoek naar nieuwe in-
novatieve manieren om 
onze inwoners en bedrij-
ven te informeren. Inwo-
ners en bedrijven willen 
graag hun eigen kanaal 
kiezen in het contact met 
de gemeente, daar wil-
len we in faciliteren. De 
virtuele assistent GEM 
is een mooie aanvulling 

op de andere kanalen. GEM maakt het vinden van infor-
matie gemakkelijk en toegankelijk, onafhankelijk van het 
tijdstip.”

Meer tijd voor andere klanten
Door gebruik te maken van deze virtuele assistent hoopt 
de gemeente dat er meer tijd is voor de inwoners waar-
voor echt persoonlijk contact nodig is. De virtuele assis-
tent richt zich op het beantwoorden van de meest gestel-
de vragen. Denk hierbij aan vragen over afval, verhuizen, 
reisdocumenten, rijbewijzen. Ook biedt GEM hulp bij 
het maken van afspraken. Mocht GEM er niet helemaal 
uitkomen, dan krijgt de klant opties aangeboden om te 
communiceren met medewerkers van het telefonisch in-
formatiecentrum. Dit kan via e-mail of telefoon. Zo krijgen 
inwoners altijd snel en goed antwoord op hun vraag.

Gezamenlijke ontwikkeling
De virtuele assistent GEM is in totaal 18 gemeenten actief 
waaronder Tilburg, Utrecht,  Meijerijstad en Rotterdam. 
Samen werken we aan de ontwikkeling van de chatbot 
door nieuwe onderwerpen toe te voegen en vragen beter 
te herkennen. De gemeente Geldrop-Mierlo start deze  pi-
lot samen met de gemeente Nuenen en Son en Breugel 
om van elkaars ervaringen te leren en de dienstverlening 
voor onze inwoners en bedrijven te verbeteren. 

Symposium inwonersondersteuning 
Op 4 november van 14.30 tot 16.15 uur organiseert 
Inwonersondersteuning Geldrop-Mierlo in samen-
werking met Bibliotheek Dommeldal een symposium 
over inwonersondersteuning. Verschillende sprekers 
o.a. vertellen wat inwonersondersteuning inhoudt, 
wat het belang is voor inwoners van Geldrop-Mierlo 
en hoe het informatiepunt Digitale Overheid en 
inwonersondersteuning elkaar versterken.

Wat is inwonersondersteuning?
Inwonersondersteuning is voor mensen die een vraag of pro-
bleem hebben waarvan ze niet weten waar ze het antwoord 
of de oplossing kunnen vinden. Iedereen kan kosteloos een 
beroep op inwonersondersteuners doen. Inwonersonder-
steuning wordt in Geldrop-Mierlo uitgevoerd door getrainde 
vrijwilligers. Er zit geen zogeheten commerciële partij ach-
ter. De inwonersondersteuners werken onafhankelijk. Ze zijn 
niet verbonden aan een bepaalde maatschappelijke sector; 
medisch, maatschappelijk of gemeentelijk. Door die onge-

bondenheid kunnen zij met u met een brede blik naar de 
voor u best passende oplossing zoeken. 

Praat mee!
Het symposium vindt plaats op 4 november van 14.30 tot 
16.14 uur in de Bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. 
De aanwezigen krijgen volop de kans om vragen te stellen 
en voorstellen te doen. Met een muzikaal intermezzo en na 
afl oop gelegenheid tot napraten bij een drankje en hapje.
Aanmelden vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijs ge-
steld: info@zorgbelang-brabant.nl. 

GEM
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FIT&PIT ON TOUR
Samen werken we aan een gezond en gelukkig Geldrop-Mierlo
DATUM:  WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022
TIJD:  19.30 - 21.00 UUR
LOCATIE:  DE WEEFFABRIEK, GELDROP
AANMELDEN:  VIA WEBSITE FIT&PIT 

Een gezonder leven begint met kleine stappen. Zo zijn wij 
ook gestart met Fit&Pit. Er komen steeds meer mooie ac-
tiviteiten van de grond die bijdragen aan een fi t en gezond 
Geldrop-Mierlo.

Met Fit&Pit On Tour willen wij bereiken dat: 
•  Inwoners, verenigingen, professionals en organisaties 

Fit&Pit beter leren kennen;
•  De activiteiten van Fit&Pit een podium krijgen en anderen 

inspireren;
•  Inwoners en organisaties elkaar leren kennen en samen tot 

nieuwe  ideeën en activiteiten komen;
•  Fit&Pit deze activiteiten kan ondersteunen met kennis en 

een kleine subsidie.

Heb jij een goed idee?
Wil jij een wekelijks wandelgroepje starten, gezonde maal-
tijden koken met of voor bewoners uit jouw buurt, een be-
weegmoment voor de allerkleinsten organiseren, of juist een 
seniorenloop? Er is van alles mogelijk. Kan je nog een extra 
duwtje gebruiken, of zoek je anderen die met jou aan een 
geweldig idee willen werken? We geven jou en je idee deze 
avond graag een podium en zorgen ervoor dat je vol inspi-
ratie naar huis gaat.

Doe mee en meld je snel aan via 
www.fi tenpitgeldropmierlo.nl/on-tour 
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

ScheidingsATLAS: 
groepstraining 
voor ouders die 
gaan scheiden of 
gescheiden zijn
Als ouders gaan scheiden, zijn ze niet langer partners, 
maar blijven ze wel samen de ouders van hun kinderen. 
Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee: 
Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze 
als ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe 
zorg je goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt 
dat, ouderschap na scheiding? Hoe communiceer je 
hierover met de andere ouder? Veel ouders worstelen na 
de scheiding met dergelijke vragen over het vormgeven 
van ouderschap na scheiding.

Training ScheidingsATLAS 
De training ScheidingsATLAS gaat hierop in door geschei-
den ouders informatie te geven en te ondersteunen. Schei-
dingsATLAS geeft concrete tips over ondersteuning van 
kinderen en communicatie met de andere ouder.Scheidings-
ATLAS heeft als doel gescheiden ouders te informeren en 
in hun kracht te zetten. Ook biedt het concrete handvatten 
gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met 
de andere ouder. ScheidingsATLAS sluit aan bij de belang-
rijkste factoren waarvan we op basis van de literatuur weten 
dat deze onderbouwde aanknopingspunten zijn voor inter-
ventie in dit domein: ouderlijke stress, confl ict tussen ouders 
en opvoeding (ouderschap na scheiding).

Er zijn zes hoofdthema’s in de training:
1. De impact van de scheiding;
2. Confl ict tussen ouders;
3. Positieve communicatie;
4. De ouder-kind relatie;
5. Het vormgeven van ouderschap na de scheiding;
6. Krachtig voelen.

Meer informatie en aanmelden 
De training bevat twee bijeenkomsten van drie uur en wordt 
gegeven door twee trainers: Mariëlle Loijen en Monique Ver-
heijen. Voor meer informatie of je voor de bijeenkomsten 
aanmelden stuur je een e-mail naar marielle.loijen@plus-
team.nu  en/of monique.verheijen@levgroep.nl  Je kunt je 
ook alleen aanmelden, los van de ex-partner. Wij adviseren 
vooraf het boek ScheidingsATLAS te lezen. Je kunt dit boek 
online kopen, maar het boek is ook te leen bij de bibliotheek. 
Het is echter geen vereiste om te starten. 

Programma
CMD Nuenen, Berg 22c, 5671 CC Nuenen:
•  Dinsdag 15 november 2022 van 19.00 uur tot 22.00 uur
• Dinsdag 13 december 2022 van 19.00 uur tot 22.00 uur

Heppie Thuis, Willem Barentzweg 4, 5665VC Geldrop:
• Dinsdag 17 januari 2023 van 19.00 uur tot 22.00 uur
• Dinsdag 7 februari 2023 van 19.00 uur tot 22.00 uur
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Nieuwe editie gemeentemagazine 
verschenen
In samenwerking met Villagemarketing Geldrop-Mierlo is afgelopen week het 
nieuwe gemeentemagazine verschenen. In het magazine vindt u toeristische 
informatie, leuke to-do-tips en achtergrondinformatie voor bezoekers van Geldrop-
Mierlo en nuttige en interessante informatie over de gemeente Geldrop-Mierlo 
inclusief het vertrouwde adressenoverzicht. Het gemeentemagazine is online te 
bekijken via onze website www.geldrop-mierlo.nl/gemeentemagazine. 

Wilt u het magazine liever op papier lezen? Haal dan een gratis exemplaar af op 
een van de volgende locaties:
In Geldrop bij het gemeentehuis, Weeffabriek, Bibliotheek Dommeldal, VVV i-point 
Hotel Nijver, Anna Woonzorg-/ouderencentrum, LEVgroep, Kasteel Geldrop en Anna 
Ziekenhuis. 
In Mierlo bij Bibliotheek Dommeldal, Hof van Bethanië, ’t Patronaat, D’n Intheek, ’t Saam, 
Budovereniging De Hechte Band Mierlo en VVV i-point Café de Koffer. 

Of kijk er naar uit bij onze toeristische locaties in Geldrop-Mierlo. 

Vragen of opmerkingen?
Ziet u fouten in de tekst? Of hebt u problemen met het gebruik van het gemeentemaga-
zine? Neem dan contact op met Akse Media, telefoonnummer (0223) 668 877.

Hebt u andere vragen over het gemeentemagazine? Neem dan contact op met het team 
Communicatie. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93 of door te mailen 
naar communicatie@geldrop-mierlo.nl.

Nominatie Super 
Vrijwilligersorganisatie 2022

Nomineer voor 19 november en wie weet is jouw stem € 1.000 waard!
Ook in 2022 zetten veel vrijwilligers zich in Geldrop-Mierlo. Zij zorgen voor sterke verenigin-
gen, stichtingen en organisaties. Zij zijn allemaal onmisbaar, bijzonder waardevol en maken 
wonen en leven in Geldrop-Mierlo voor iedereen een stuk fi jner en leuker! Wat je als vrijwil-
ligersorganisatie ook doet, impact maak je sowieso. En dat hoeft niet onopgemerkt blijven.

Gemeente Geldrop-Mierlo zet daarom dit jaar, in samenwerking met haar netwerkpartners 
LEVGeldrop-Mierlo en LEEF, niet de vrijwilliger, maar de organisatie in het zonnetje. De 
gemeente looft 3 keer € 1.000 uit voor drie meest gewaardeerde vrijwilligersorganisaties. 
Iedere vereniging, stichting of vrijwilligersorganisatie in Geldrop-Mierlo dingt mee naar deze 
prijs.

De winnaars worden bekend gemaakt op de Dag van de Vrijwilliger, woensdag 7 december 
2022. 

Wat is jouw favoriete ‘Super Vrijwilligersorganisatie 2022’?

Klik en nomineer vóór 19 november a.s. op:
www.voorelkaaringeldrop-mierlo.nl/waarderingsactie*

* Disclaimer: Nominaties worden op kwaliteit, motivatie en originaliteit beoordeeld, niet op 
het aantal stemmen.

Informatieavond 
7 november over opstart 
Zadenbibliotheek
Plantenzaden van bloemen, groenten en kruiden gratis ophalen in de bibliotheek. 
Indien daar voldoende belangstelling voor bestaat, willen Bibliotheek Dommeldal, IVN 
Geldrop en de gemeente de handen ineenslaan om een zadenbibliotheek te realiseren. 
Belangstellenden, met of zonder zaden, zijn maandag 7 november om 19.30 uur 
welkom in de bibliotheek aan de Heuvel. 

Zadenbibliotheek: wat en hoe
Wat is het idee? In de bibliotheek mogen mensen zonder registratie of kosten zakjes met za-
den meenemen. Van de uitgekomen planten oogsten de deelnemers rijpe zaden die ze weer 
inleveren in de bieb. De kans is groot dat je zaden krijgt van planten die het goed doen op de 
hoge zandgronden. Je kunt zo gratis gezonde(re) planten kweken, voor jezelf én voor bijen, 
vlinders en andere bestuivers. We vragen je namelijk de zaadplanten op te kweken zonder 
kunstmest of bestrijdingsmiddelen (ook geen ‘ecologische’). 

In een uur wordt er meer uitleg gegeven over de werking van een zadenbibliotheek en wor-
den enkele voorbeelden laten zien. Ook wordt door de gemeente verteld hoe de zaden-
bibliotheek bij gaat dragen aan meer biodiversiteit. Geïnteresseerd? Aanmelden kan via 
j.bekx@bibliotheekdommeldal.nl, of via het telefoonnummer (040) 280 81 42. Dat mag, ook 
bij IVN trouwens. Vermeld op de verpakking de naam van de plant en of de plant zon of (half)
schaduw nodig heeft.

Brabant Doet Wat tijdens de 
Klimaatweek
Van 31 oktober tot en met 6 november 2022 is het de Nationale Klimaatweek. Dan komt 
heel Nederland in beweging om zich in te zetten voor een beter klimaat. Van inwoners 
tot overheid en van het bedrijfsleven tot brancheorganisaties: iedereen kan bijdragen. 
Ook Brabant Doet Wat! Doe jij met ons mee?

Er gebeurt veel in Brabant rondom duurzaamheid. Dat willen we tijdens de Nationale Klimaat-
week graag laten zien, om zoveel mogelijk mensen te inspireren steeds duurzamer te leven. 
Want iedereen kan een steentje bijdragen om de klimaatdoelen te behalen. Dit is hét moment 
om (energie) te besparen, minder CO2 uit te stoten, zuiniger om te gaan met water en materi-
alen te hergebruiken. Dat is goed voor een groener duurzamer Brabant én onze portemonnee. 

Deel jouw duurzame initiatief en tips
Deel tijdens de Nationale Klimaatweek op social media jouw duurzame initiatief en tips met 
andere Brabanders en inspireer elkaar. Gebruik de hashtag #brabantdoetwat, tag de provincie 
Noord-Brabant en maak kans op een prijs! Je initiatief mailen kan ook naar teamduurzaam-
heid@brabant.nl. De drie leukste initiatieven/tips worden beloond met een warmtedeken, zo-
dat jij er deze winter warmpjes bij zit . Ook sturen we in de Klimaatweek een reporter naar 
inspirerende initiatieven van inwoners. Maak jij met vrienden elke week een heerlijk gerecht 
van overgebleven restjes? Of heb je samen met je buren een regentonnenactie opgezet om 
het regenwater in jouw buurt op te vangen? Heb jij je oma geholpen met het vervangen van 
haar gloeilampen voor LED-verlichting en het isoleren van haar huis? Of repareer jij de kle-
dingstukken van jouw familie zodat ze langer meegaan? Deel jouw initiatief en wie weet breng 
je een ander op een goed idee.  

Wat doet de provincie Noord-Brabant? 
Ook de provincie Noord-Brabant werkt aan verduurzaming. Zo zijn we bezig met het ver-
duurzamen van het provinciehuis en wordt er op diverse terreinen met partners duurzaam 
gewerkt. Denk aan het gebruik van elektrische machines bij infrastructurele projecten, het 
mede-fi nancieren van het verduurzamen van bedrijventerreinen, het stimuleren van de circu-
laire economie, het helpen van eigenaren van maatschappelijk vastgoed (zoals sportscholen) 
om hun pand te verduurzamen en meer. Op www.brabantdoetwat.nl vind je een overzicht 
van duurzame projecten en activiteiten. Tijdens de Nationale Klimaatweek doen we daar een 
schepje bovenop en gaat o.a. de verwarming in het provinciehuis omlaag, laten we de verlich-
ting en projectie op de toren uit en stimuleren we onze medewerkers en onze samenwerkings-
partners nog eens extra om duurzame keuzes te maken.  

Tips en projecten
Wil jij graag zelf aan de slag? Maar weet je nog niet hoe? Op www.brabantdoetwat.nl vind je 
tips en worden duurzame projecten en activiteiten in Brabant gebundeld. Heb je vragen? Mail 
dan naar teamduurzaamheid@brabant.nl. 

Nationale Klimaatweek
De Nationale Klimaatweek vindt plaats onder aanvoering van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Op www.nkw2022.nl vind je informatie over deze campagne.
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Gemeente actueel

 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER

Ik heb me aangemeld als klimaatburgemeester, 
Een bijzonder fenomeen ingesteld door de overheid. Ik ben ook “aan-
genomen”. Nu nog wethouders. Klimaatburgemeesters zijn mensen die 
zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzetten om de CO2-uitstoot 
te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, maar ook iets kleins. Ie-
mand die bijvoorbeeld op een originele manier met de buurt veel energie 
bespaart of juist klimaatbewuster consumeert. Ik weet wel dat ik van al-
les doe, maar ik weet ook dat ik lang niet genoeg doe, als ik mijn gedrag 
vergelijk met mensen die heel erg klimaatbewust leven of zogezegd he-
lemaal deugen op het gebied van duurzaamheid. Dan kun je ook best wel 
niet deugen waar het gaat om b.v. de omgang met mensen of je dienst-
baarheid aan je omgeving, maar je bent in ieder geval klimaatneutraal. 

Zo eet ik vlees en koop ik af en toe een bloemetje,
zo heb ik een camper en heb ik de vloer van mijn huis niet geïsoleerd. 
Daarentegen liggen er wel zonnepanelen op mijn dak en vlieg ik nooit, 
noch zelfstandig, noch met het vliegtuig. 

Over de dilemma’s en keuzes die wij als burgers kunnen maken,
ga ik in deze columns schrijven en ik wil daarin niet belerend zijn maar 
vooral de discussie aanwakkeren en stimuleren dat we doen wat nodig 
is om de wereld te bewaren en bewaken. Die stimulans heb ik ook zelf 
nodig en in die zin zijn deze columns ook een zelfreflectie waarin ik kwes-
ties aan de orde stel waar ook vele anderen mee zitten.

Ik ben wel klimaatexpert! 
Ik heb net een test gedaan en ik weet er een hoop van. Kennis en feiten 
dragen enigszins bij aan gedagsverandering maar niet veel. Daar wil ik 
het ook met u over hebben. Hoe komen wij gezamenlijk in beweging en 
waarom is dat nodig?

Ik hoop u met deze tweewekelijkse column enigszins te vermaken.

Rob van Otterdijk 

Rob van Otterdijk schrijft als klimaatburgemeester om de twee 
weken een column over wat hem bezighoudt op het gebied van 
duurzaamheid. 
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Gemeente actueel

150m

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Farin 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 oktober 2022
Omschrijving : aanbouw
Zaaknummer : 17711429147

Locatie : Heiderschoor 11 in Mierlo
Datum ontvangst : 19 oktober 2022
Omschrijving : garage
Zaaknummer : 17711429186

Locatie : Sint Catharinaweg 16 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 oktober 2022
Omschrijving : uitbreiding woning
Zaaknummer : 17711431171

Locatie : Linze 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 oktober 2022
Omschrijving : aanpassen brandcompartiment
Zaaknummer : 17711433192

Locatie : Mierloseweg 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 oktober 2022
Omschrijving :  uitbreiden Kinderboerderij in park 

landgoed Kasteel Geldrop
Zaaknummer : 17711436531

Opschorten beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie :  Nijverheidsweg ongenummerd in 
Mierlo

Omschrijving :  aanleggen nooduitlaat voor regen-
water

Zaaknummer : 17711353254

Verlengen beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Omschrijving :  storten betonplaat en plaatsen 

stikstoftank
Zaaknummer : 17711378303

Locatie : Industrieweg 42A in Mierlo
Omschrijving : aanbouw aan bestaand pand
Zaaknummer : 17711381900

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 oktober 2022
Omschrijving : realiseren mantelzorgwoning
Zaaknummer : 17711328474

Locatie : Vaarleseweg in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 oktober 2022
Omschrijving : aanleg fi etspad
Zaaknummer : 17711411719

Locatie : Loeswijk 28 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 26 oktober 2022
Omschrijving :  uitbreiden overkapping en verho-

gen erfafscheiding
Zaaknummer : 17711361193

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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Heer van Scherpenzeelweg 22 in 
Mierlo

Verzenddatum besluit : 24 oktober 2022
Omschrijving :  Activiteiten rondom sinterklaas op 

zondag 13 november 2022 van 
13.00 uur tot 16.00 uur.

Zaaknummer : 1416310

Locatie :  De volgende route wordt 
gevolgd: Hulst - Heibeekstraat 
- Beneden Beekloop -Eindho-
venseweg - Willem Alexander-
laan - Wilhelminalaan - Stations-
straat – Nieuwendijk – Achter 
de Kerk – Jan van Geldropstraat 
– Mierloseweg – Hofstraat 
(ontvangst op gemeentehuis).

Verzenddatum besluit : 24 oktober 2022
Omschrijving :  Intocht sinterklaas op zondag 13 

november 2022 van 14.45 uur tot 
16.30 uur.

Zaaknummer : 1408491

Locatie :  Winkelcentrum Coevering 34 in 
Geldrop

Verzenddatum besluit : 27 oktober 2022
Omschrijving :  Plaatsen van een mobiele toren-

kraan op 31 oktober 2022 van 7.30 
uur tot 17.00 uur.

Zaaknummer : 1421731

Locatie :  Plein aan de brink/ Beneden 
beekloop in Geldrop

Verzenddatum besluit : 27 oktober 2022
Omschrijving :  Verkoop van kerstbomen op 3, 4, 7, 

8, 9, 10 en 11 december 2022.
Zaaknummer : 1402099

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-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.


