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FIT&PIT ON TOUR
Samen werken we aan 
een gezond en gelukkig 
Geldrop-Mierlo

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 
inspiratie naar huis gaat.

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

DATUM: WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022
TIJD: 19.30 - 21.00 UUR
LOCATIE: DE WEEFFABRIEK, GELDROP
AANMELDEN: VIA WEBSITE FIT&PIT 

SUPERMARKTRONDLEIDING
Bewust kiezen en kopen in de 
supermarkt, hoe doe je dat?

Tijdens de gratis supermarktrondleiding neemt een diëtist je 
mee op reis door de supermarkt. Leer hoe je gezonde keu-
zes kunt maken tijdens het doen van je boodschappen. Sluit 
jij ook aan? 

DATUM: WOENSDAG 7 DECEMBER
TIJD: 13.30 – 15.00 UUR
LOCATIE: JUMBO COEVERING, COEVERING 5, 
            5665 GA GELDROP (Verzamelen om 13.15 uur
            bij ingang Jumbo, bij de bloemen)
AANMELDEN: MAIL NAAR JULIA HIDDINK:
                    J.HIDDINK@GGDBZO.NL

60 jarig Bruidspaar 
Van Hoof-Gruijters 
Op donderdag 3 november bezocht burgemeester Jos van 
Bree meneer en mevrouw Van Hoof-Gruijters. Hij over-
handigde het bruidspaar een mooi boeket bloemen voor 
hun Diamanten Huwelijk, 60 jaar getrouwd! 
Van harte gefeliciteerd!

Fotograaf: Marco Magielse

een gezond en gelukkig 

Parkeren caravans, campers, aanhang-
wagens en meer op de openbare weg!
Wilt u uw caravan, kampeerwagen, camper, magazijn-
wagen, aanhangwagen of vouwwagen op de openbare 
weg laten staan? Hiervoor zijn een aantal regels 
opgesteld. Wat mag nu wel of niet?

Maximaal 3 dagen parkeren
Grote voertuigen nemen veel ruimte in beslag en zijn geen 
fraai aanzicht voor de straat of buurt. Caravans, campers, 
aanhangwagens, magazijnwagens enzovoort mogen maxi-
maal drie achtereenvolgende dagen op openbare plaatsen 
staan.  Het is niet de bedoeling om deze voertuigen telkens 
een paar meter te verplaatsen na een aantal dagen. Wilt u 
deze voertuigen toch langer parkeren, dan is dit mogelijk 
voor maximaal 30 dagen op een aantal door de gemeente 
aangewezen plaatsen.

Dit zijn in:
Geldrop:
• Industrieterrein Spaarpot 
• Industrieterrein Spaarpot-Oost 
•  Het gedeelte van industrieterrein Hooge Akker vanaf het 

DAF-terrein tot de bovengrondse hoogspanningsleiding 
• Parkeerterrein bij sportvelden aan de Winde 

Mierlo:
• Tramweg 
• Nijverheidsweg
• Industrieweg
•  Ambachtsweg vanaf de splitsing ventweg Geldropseweg tot 

het eind van de Ambachtweg die parallel is gelegen aan de 
Geldropseweg.

Handhaven
Als u uw caravan of camper geparkeerd heeft op de open-
bare weg, vragen wij u om rekening te houden met deze ter-
mijn. Staat uw caravan of camper te lang geparkeerd, dan 
handhaven we daarop. De komende periode zullen wij hier 
extra op toezien.

Regenwater opvangen in eigen tuin
Steeds meer mensen vangen regenwater op in hun eigen 
tuin. Een eenvoudige manier om duurzamer te leven!
Door regenwater op te vangen en bergen in je tuin, help 
je mee om wateroverlast te voorkomen. Bovendien is 
het goed voor de natuur en goed voor je portemonnee! 

Je kunt regenwater opvangen door: je regenpijp af te kop-
pelen van het openbare riool (regenwater vloeit af in de tuin); 
je tuin te ontharden en te vergroenen (tegelwippen); het aan-
leggen van een groen dak. Voor alle drie de opties ontvang 
je vanuit de gemeente een aantrekkelijke subsidie!

Meer info?
Wil jij meer weten over de mogelijkheden in jouw tuin? 
Neem dan contact met ons op via regenwatercoach 
Reke van Heijnsbergen. Bereikbaar tijdens kantooruren: 
telefoon (040) 289 38 93, of via e-mail: 
r.v.heijnsberen@geldrop-mierlo.nl. 

Ook staan we volgende week woens-
dag op de Geldropse weekmarkt op de 
Heuvel. We helpen je graag en gratis op 
weg!
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Boomfeestdag 16 november
bij Kindcentrum Vijfblad met IVN Geldrop
Tijdens Boomfeestdag op 16 november plant wethouder Stravers samen met 
groep zeven van het Vijfblad in Geldrop bomen en struiken in de kleutertuin en het 
voedselbosje. IVN Geldrop leidt daarna een natuurspel en geeft op de voorafgaande 
maandag een bomenles. Helpende handen zijn welkom.

Om 9.15 uur houdt wethouder Frans Stravers een welkomstwoordje waarna hij samen met 
de 24 leerlingen van groep zeven de eerste boom plant. Daarna volgt een natuurspel op de 
speelplaats onder regie van de IVN Scholenwerkgroep. Bij slechte weersomstandigheden 
zal dit in de grote zaal plaatsvinden. Na een kort pauze gaan de kinderen vanaf 10.30 uur 
de rest van de ochtend struiken en boompjes planten in de kleutertuin en het aangrenzende 
voedselbosje. 

Schooltuin voor natuurbeleving en biodiversiteit 
Kinderen dichter bij de natuur brengen door ze die te laten beleven is het doel van de school-
tuin aan de Linze. Maar niet het enige doel. Ook verbetering van de biodiversiteit is belangrijk 
in de buitenruimte van Kindcentrum Vijfblad. Er is al een insectenhotel geplaatst. Fruitboom-
pjes, struiken met eetbare bessen en noten en een kruidentuin moeten (vooral) vlinders en 
bijen aantrekken. De Bomenwerkgroep van IVN Geldrop verzorgt op 14 november een inlei-
dende les, compleet met boomschijven en meetlint.

Hulp welkom!
Een helpende hand bij het natuurspel of het planten is welkom. Het kindcentrum kan verder 
een of meer vrijwilligers gebruiken om het voedselbosje voor de buurtgenoten in goede staat 
te houden en in schoolvakanties een keer water te geven.

Bomen tegen klimaatverandering
Thema van de Nationale Boomfeestdag 2022 is ‘Bomen werken!’ Ze zijn belangrijk in het te-
gengaan van klimaatverandering. Dat is logisch, want bomen leveren verschillende ecosys-
teemdiensten: ze houden water vast, brengen verkoeling, fi lteren schadelijke stoffen uit de 
lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: 
bomen werken voor een gezond klimaat. Bovendien maakt al dat groen in onze omgeving 
ons gelukkiger en gezonder. De actie in Geldrop vindt plaatst dankzij een goede samenwer-
king van IVN Geldrop, de gemeente Geldrop-Mierlo en het Kindcentrum Vijfblad.

Hoge energieprijzen 
Energie besparen: wat u kunt doen en hoe de overheid u hierbij kan helpen 
Het afgelopen jaar zijn de energiekosten enorm omhoog gegaan. Veel inwoners van 
Geldrop-Mierlo hebben daardoor moeite gekregen om de energierekening te betalen. 
De regering en de gemeente hebben maatregelen aangekondigd om u te helpen de 
energierekening te verlagen. Wat betekenen deze maatregelen voor u? En hoe kunt u 
energie besparen? Dat ziet u in het overzicht hieronder.

Energiecompensatie 2022
Om alle Nederlanders in november en december 2022 te compenseren voor de hoge ener-
giekosten heeft de overheid besloten een energiecompensatie van € 190,- per maand te 
geven. Hier hoeft u niets voor te doen. De korting wordt automatisch verrekend via de 
energienota.

Energieplafond 2023
Vanaf 1 januari 2023 gaat het energieplafond in om de energiekosten te verlagen. Dat bete-
kent dat je voor gas € 1,45 per m3 betaalt zolang je niet meer dan 1200m3 gebruikt. Wan-
neer u meer gas gebruikt, betaalt u voor het extra gas de hoge marktprijs. Hetzelfde geldt 
voor elektriciteit. Tot een jaargebruik van 2900 kWh betaalt u €0,40 per kWh. Daarboven 
betaalt u de normale tarieven voor energie. Het energieplafond betekent voor een gemid-
deld gezin dat het maandbedrag van € 434,- naar € 227,- zal gaan.

Energietoeslag 
Het prijsplafond zorgt ervoor dat de energierekening een stuk lager wordt voor aankomend 
jaar, maar voor sommige inwoners lost dit de geldzorgen niet op. Daarom wordt er in 2022 
door de gemeente de energietoeslag van € 1300,- uitgekeerd aan de gezinnen die hier 
recht op hebben. Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstand) en heeft u de ener-
gietoeslag nog niet automatisch gekregen, dan kunt de toeslag tot 31 december 2022 aan-
vragen via https://www.geldrop-mierlo.nl/energietoeslag-aanvragen 

Project Verminderen Energielasten
Als extra ondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen, start de gemeente met 
het project ‘Verminderen Energielasten’. Bespaarcoaches van het EnergieHuis Slim Wonen 
komen dan bij u thuis langs om te kijken wat u het beste in uw huis kunt doen om energie te 
besparen. De LEV-groep start met een klussendienst die u kan helpen met het aanbrengen 
van kleine energiebesparende maatregelen. Dit doen beide organisaties voor huurders en 
woningeigenaren met een laag inkomen. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Ga dan naar 
www.geldrop-mierlo.nl/verminderen-energielasten en meldt u aan via het formulier op deze 
website. 

Heeft u niet alleen zorgen over het betalen van de energierekening maar heeft u ook andere 
(fi nanciële) zorgen? Neem dan gerust contact op met de gemeente, Team Toegang 
(040) 289 38 99.

Illustratie: 
Liesbeth Dirkse



Hulp bij het besparen van energie
Waardebon € 70,- voor huurders
Om te zorgen dat u minder elektriciteit gebruikt kunt u energiebesparende maatregelen 
nemen en uw woning verduurzamen. Ook kleine energiebesparende maatregelen kunnen 
al veel besparing opleveren, wat u ook in uw portemonnee zult merken. 

Huurders die nog geen gebruik hebben gemaakt van de waardebon ter waarde van 
zeventig euro om energiebesparende producten mee te kopen, kunnen dit nog tot 31 de-
cember 2022 doen. Deze mensen kregen in oktober een herinneringsbrief met daarop een 
waardebon en code, waarmee nog tot het eind van het jaar energiebesparende producten 
aangeschaft kunnen worden. 

Heeft u de brief al weggegooid of bent u deze verloren? 
Via https://winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo/ kunt u uw waardebon opnieuw opvragen. 
Hulp nodig? Bel dan naar de gemeente. Wij helpen u graag. 

De woningcorporaties vinden het geen probleem als u kleine energiebesparende maatre-
gelen, zoals radiatorfolie, tochtstrips, een waterbesparende douchekop of ledlampen in uw 
huurwoning aanbrengt. Voor grotere maatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of 
een warmtepomp, zult u wel contact met de woningcorporatie moeten opnemen.

Gratis advies van energiecoaches 
Wilt u als woningeigenaar de energierekening omlaag brengen door grotere energiebespa-
rende maatregelen te nemen? Coaches van het EnergieHuis Slim Wonen geven u voorlich-
ting over alle mogelijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en warmtepom-
pen. Heeft u een eenvoudige vraag voor de energiecoaches? 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 energie-
coaches alle tijd hebben om uw vragen tijdens het inlooppreekuur te beantwoorden. 

Leningen en subsidies 
Het installeren van grotere energiebesparende maatregelen kan kostbaar zijn. Als eige-
naar-bewoner kunt u hiervoor een Stimuleringslening Duurzaamheid aanvragen, zodat 
u bijvoorbeeld een warmtepomp of zonnepanelen kunt aanschaffen. U leent minimaal 
€ 2500,- en maximaal €15.000,- tegen een rente van 2,1%. 

Voor isolatie en warmtepompen is er een landelijke subsidie; de Investeringssubsi-
die duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Kijk voor meer informatie over deze 
regelingen op https://www.geldrop-mierlo.nl/subsidies-en-fi nancieringsmogelijkheden.

Wat leveren energiebesparende maatregelen mij per jaar op?
- Stel je CV-ketel in op 60 graden. Kijk hoe op http://zetmop60.nl € 400,-
- Sluit alle deuren in huis en verwarm alleen waar je bent € 200,-
- Gebruik een waterbesparende douchekop en douche maximaal 5 minuten € 195,-
-  Dicht alle naden en kieren in huis met tochtbanden, tochtstrippen, 

brievenbusborstel en of/kit € 70,-
- Zet als je thuis bent de thermostaat op 19 graden € 70,-
- Doe de tweede koelkast de deur uit of gebruik deze alleen bij een feestje € 55,-
- Vervang je gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen € 50,-
- Zet je thermostaat ’s nachts op 15 graden € 40,-
- Plak radiatorfolie achter je radiatoren € 35,-

(Gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld huishouden in een tussenwoning 
gebouwd in de jaren ’90. De huidige prijsstijgingen zijn hier nog niet in meegenomen. 
Besparen loont nu nog meer dan hierboven aangegeven.) 

Warmtepomp aanschaffen? Kom naar de gratis informatieavond!  
Wil u overstappen naar verwarming met een warmtepomp? Het EnergieHuis Slim 
Wonen kan u helpen met het beantwoorden van uw vragen. Meld u aan voor de 
informatieavond op 15 november en leer wat u kunt doen bij de aanschaf van een 
warmtepomp. 

Waar er tijdens de vorige bijeenkomsten werd ingegaan op de weg naar een gasloos huis 
en de mogelijkheden van isolatie van de woning, is er tijdens de derde themavond uitgebreid 
aandacht voor de warmtepomp. Zo worden de verschillende soorten pompen behandeld en 
wordt stilgestaan bij de maatregelen en aanpassingen waar u op moet letten bij de aanschaf. 

Ook wordt op een rij gezet welke fi nancie-
ringsmogelijkheden er zijn voor het kopen 
van een warmtepomp. 

Bent u erbij? Meld u aan! De bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 15 november van 
19:30 uur tot 21:30 uur in het gemeentehuis van Geldrop. De toegang is gratis. 
U kunt zich inschrijven via het mailadres y.v.d.dungen@geldrop-mierlo.nl. 
Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt? Nu al meer weten over warmtepompen? 
Kijk dan op www.enegiehuisslimwonen.nl voor informatie en doe de woning QuickScan 
met het verbeterplan. 

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie   : Luchen 4 in Mierlo
Datum ontvangst   : 31 oktober 2022
Omschrijving   : vrijstaande villa
Zaaknummer   : 17711441415

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie   : Parallelweg 40 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 oktober 2022
Omschrijving   : uitbreiden badkamer
Zaaknummer   : 17711387695

Locatie   : Hulst 141 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 27 oktober 2022
Omschrijving   :  uitbreiden woonhuis en 

bouwen garage en overkapping
Zaaknummer   : 17711363686

Locatie   :  Burgemeester Termeerstraat 
ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 20) 
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 27 oktober 2022
Omschrijving   :  rooien eik in verband met her-

inrichting openbaar gebied
Zaaknummer   : 17711370200

Locatie   : Industrieweg 26 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 1 november 2022
Omschrijving   :  storten betonplaat en plaatsen 

stikstoftank
Zaaknummer   : 17711378303

Locatie   : Bovenland 26 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 november 2022
Omschrijving   : bouwen mantelzorgwoning
Zaaknummer   : 17711387614

Locatie   :  Heggestraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huis-
nummer 62 A) in Geldrop 

Verzenddatum besluit :  1 november 2022
Omschrijving   :  rooien van een populier in 

verband met diverse zwamaan-
tastingen en wortelaantasting, 
verhoogde kans op windworp

Zaaknummer   : 17711423432

Locatie   : Akert ongenummerd 
      in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 oktober 2022
Omschrijving   : realiseren regenwaterberging
Zaaknummer   : 17711381807

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie   : Elderse Molen 6 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 1 november 2022
Omschrijving   :  splitsen kavel in woonhuis en 

bedrijfspand
Zaaknummer   : 17711339555

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure (4)

Locatie   : Grote Bos 8 in Geldrop
Datum ter inzage   : 11 november 2022
Omschrijving   :  gebruiksvergunning Woonzorg-

complex Heide
Zaaknummer   : 17711098896

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet 
gewijzigd.

Voor meer informatie over de inzagetermijn en bezwaar ma-
ken, zie volgende bladzijde. 
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Kijk dan op www.enegiehuisslimwonen.nl voor informatie en doe de woning QuickScan 
met het verbeterplan. 

Groei mee naar een gezond klimaat!



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 tegelijk 
met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Voor bekendmakingen met nummer 4, 6 en 9 geldt: 
Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 
worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 
Beroep kan worden ingesteld door:
-   belanghebbende (rechts)personen bij het besluit;
-   geen belanghebbende (rechts)personen bij het besluit, die 

eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het 
ontwerpbesluit of die verschoonbaar geen of te laat een 
zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn van zes weken 
is verstreken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw be-
roepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening in-
dienen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. 

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 volgen-
de verkeersbesluit is genomen:

VKB 2022-09 (dd. 10 november 2022) 
Afsluiten Brugstraat Mierlo voor doorgaand 
verkeer ter hoogte van Brugstraat 50
Al verschillende jaren wordt er door een groot deel van de 
bewoners van de Brugstraat overlast van verkeer in de straat 
ervaren. Met name de hoge snelheid en de grote hoeveel-
heid verkeer leiden tot overlast en onveilige situaties in de 
straat. De afgelopen jaren zijn al enkele maatregelen door-
gevoerd om de situatie in de straat te verbeteren. Zo zijn met 
de herinrichting plateaus en wegversmallingen aangebracht 
en is er een vrachtwagenverbod en een verbod voor trac-
toren ingevoerd. Deze verkeersmaatregelen hebben echter 
niet tot het gewenste effect geleid. 

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders 
dan ook besloten verdergaande structurele maatregelen te 
treffen en de Brugstraat ter hoogte van de Nijverheidsweg 

fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hierbij zal het 
gedeelte tussen de rotonde Industrieweg en Nijverheidsweg 
een doodlopende weg worden waarbij ter hoogte van de Nij-
verheidsweg een keerlus voor autoverkeer wordt gemaakt. 
Fietsers en bromfi etsers zijn nog wel in de gelegenheid hier 
door te rijden. Verkeer komende vanuit Helmond zal in de 
nieuwe situatie niet meer door kunnen rijden over de Brug-
straat en zal via de Nijverheidsweg en Tramweg moeten 
omrijden. Op de Nijverheidsweg zal aanvullend nog een pla-
teau worden aangebracht om de weerstand voor doorgaand 
verkeer nog verder te verhogen. Deze maatregelen  zorgen 
ervoor dat het verkeer tussen Helmond en Mierlo eerder de 
gewenste route via de Geldropseweg en Industrieweg zal 
gaan gebruiken. 

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 10 november 2022 
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van de 
gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het be-
sluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u be-
langhebbende en bent u het niet eens met een besluit, dan 
kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken schrifte-
lijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan 
het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 om-
schrijving 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 voor-
ziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank 
Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
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