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Gemeente actueel

Agenda* COMMISSIE RUIMTE 
(‘t Plein)
Maandag 21 november 2022

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

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag commissie Ruimte 

van 3 oktober 2022
4.  Vragen en mededelingen
•  Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit de ge-
meenschappelijke regelingen (o.a. MRE, 
SGE, ODZOB, Cure);

•  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Besluitvorming
19.45 uur 5.  Nota parkeernormen Geldrop-Mierlo  

(RV GM2022-1085634) 
(portefeuillehouder Hans van de Laar)
Op basis van de reeds vastgestelde 
parkeervisie is een parkeernormennota op-
gesteld. In deze nota zijn de normen voor 
parkeren vastgelegd. Met deze nota willen 
we er voor zorgen dat er bij nieuwbouwont-
wikkelingen voldoende parkeermogelijkhe-
den gerealiseerd worden voor fietsen en 
auto’s. 
Het agendapunt wordt met een  
presentatie toegelicht.

20.45 uur 6.Gebiedsproces Gijzenrooi 
(portefeuillehouder Marc Jeucken)
De leden van de commissie Ruimte kunnen 
tijdens deze beeldvormende sessie hun 
mening geven over de rapportage en ook 
kunnen ze hun input meegeven voor de 
aangegeven vervolgstappen.

Oordeelsvorming
21.30 uur 7. De Groene Zone isoleren  

(RV GM2022-1424050)
(portefeuillehouder Frans Stravers)  
In de regio is een project in ontwikkeling 
om inwoners bij te staan bij het isoleren 
van hun woning, ‘De Groene Zone Iso-
leren’. Het isoleren van woningen brengt 
de energierekening omlaag, vergroot het 
wooncomfort en is ook nodig om woningen 
uiteindelijk aardgasvrij te kunnen maken. 
Dit project is een vervolg op de Groene 
Zone 1.0 (zonnepanelen).
Aan alle gemeenten in onze regio is ge-
vraagd om daar waar mogelijk nog dit jaar 
deelname aan ‘De Groene Zone Isoleren’ 
ter besluitvorming aan hun gemeenteraad 
voor te leggen. Uitloop hierin is eventueel 
mogelijk naar januari 2023. De eerste 
raadsvergadering in 2023 in onze gemeen-
te is echter pas in februari. Vandaar dat dit 
voorstel nu toch voorgelegd worden voor 
de vergadering van december 2022.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.50 uur 8.  Doelgroepenverordening  
(RV GM2022-286803) 

(portefeuillehouder Marc Jeucken)
In de gemeente Geldrop-Mierlo worden de 
komende jaren veel woningbouwprojecten 
ontwikkeld. De woningmarkt is in grote de-
len van Nederland krap en de betaalbaar-
heid voor inwoners staat onder druk. 
Vanuit de Woonvisie Geldrop-Mierlo willen 
we starters, senioren en één- en twee-
persoonshuishoudens bedienen. Om de 
gewenste doelgroepen te huisvesten en 
daadwerkelijk realisatie van betaalbare (en 
kwalitatieve passende woningen) te kun-
nen waarborgen wordt voorgesteld om een 
doelgroepenverordening in te stellen.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
22.35 uur 9. Sluiting

Agenda* COMMISSIE SAMENLEVING
(‘t Plein)
Dinsdag 22 november 2022

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

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag commissie  

Samenleving van 4 oktober 2022 
4.  Vragen en mededelingen
•  Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit de  
gemeenschappelijke regelingen  
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

•  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 uur 5. Aanpak koopkrachtcrisis  

Geldrop-Mierlo (RV GM2022-1427283)
(portefeuillehouder Peter Looijmans)
Door de hoge inflatie door onder andere 
de hoge energierekening maken inwoners, 
maatschappelijke organisaties en stichtin-
gen zich zorgen over hun bestaanszeker-
heid. Een lokale aanpak van maatregelen 
is nodig, om te voorkomen dat veel inwo-
ners in de schulden en armoede komen en 
dat maatschappelijke organisaties opgehe-
ven moeten worden. Om de aanpak koop-
krachtcrisis voor individuele inwoners uit 
te voeren en de regeling voor maatschap-
pelijke organisaties per 1 januari 2023 in 
te kunnen laten gaan en hiervoor op dat 
moment budget beschikbaar te hebben, 
wordt aan de raad gevraagd het benodigde 
budget ter beschikking te stellen.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

20.45 uur 6.  Aanvullende exploitatiesubsidie  
Hofdael 2021 (RV GM2022-1402938)

(portefeuillehouder Peter Looijmans)  
Ondanks alle inspanningen voor het verho-
gen van het exploitatieresultaat is Stichting 
exploitatie en beheer Sociaal Maatschap-
pelijk Cultureel Centrum Hofdael er niet in 
geslaagd om haar begroting van 2021 te 
dichten. De ontstane tekorten zijn deels te 
wijten aan de hogere huur die zij moeten 
betalen voor het pand Hofdael en Covid-19 
verlies. De stichting heeft alle mogelijke 
regelingen waarop zijn aanspraak hadden 
aangevraagd, maar blijft met een negatief 
netto resultaat zitten van -€ 97.888,00. In 
het overdrachtsdocument staat beschreven 
dat stichting Hofdael niet autonoom verant-
woordelijk is voor de ontstane tekorten in 
de exploitatie. Stichting Hofdael vraagt de 
gemeente Geldrop-Mierlo om het resterende 
exploitatietekort van € 97.888,00 over 2021 
aan te zuiveren, zodat de stichting aan haar 
financiële verplichtingen kan voldoen en de 
exploitatie van SCC Hofdael kan voortzetten.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
21.15 uur 7. Sluiting

AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
(‘t Plein)
Dinsdag 29 november 2022

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

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststelling verslag Commissie Alge-

mene Zaken van 13 september 2022 
4.  Vragen en mededelingen
•   Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeen-
schappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, 
Dienst Dommelvallei en Veiligheidsregio);

•  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s); 

Oordeelsvorming
19.45 uur 5.  Tweede tussentijdse rapportage 2022 

(RV GM2022-1416032) 
(portefeuillehouder Hans van de Laar)
De 2e tussentijdse rapportage 2022 geeft 
het verloop van de budgetten weer in de 
eerste 9 maanden van 2022. Overschrijdin-
gen en onderbestedingen waarvan wordt 
verwacht dat ze aan het einde van het jaar 
afwijken van de begroting, worden aan de 
raad voorgelegd. Na akkoord worden de 
wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

20.30 uur 6.  VOG voor burgercommissieleden  
(RV GM2022-1446041) 

(portefeuillehouder Jos van Bree)
In het Presidium is besproken dat het in het 
kader van de integriteit goed zou zijn om als 
benoemingsvereiste voor burgercommis-
sieleden, te vragen een VOG-verklaring te 
overleggen. Met dit voorstel wordt hier invul-
ling aan gegeven.

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Beeldvorming
20.45 uur 7. Prioriteiten veiligheidsbeleid  

(portefeuillehouder Jos van Bree)
Iedere 4 jaar doorloopt het veiligheidsbeleid 
een cyclus. Op lokaal niveau stellen gemeen-
ten een Integraal Veiligheidsplan op waarin 
de lokale veiligheidsprioriteiten zijn uitge-
werkt. In een beeldvormende sessie wordt 
aan de leden van de commissie AZ gevraagd 
om mee te denken over de prioriteiten en 
speerpunten die in het nieuwe Integraal Vei-
ligheidsplan moeten worden opgenomen.

Algemeen
21.45 uur 8. Sluiting

Oordeelsvorming
19.45 uur 4.  Parkeernormennota Geldrop-Mierlo 

(RV GM2022-1085634) 
(portefeuillehouder Hans van de Laar)
Op basis van de reeds vastgestelde parkeer-
visie is een parkeernormennota opgesteld. 
In deze nota zijn de normen voor parkeren 
vastgelegd. Met deze nota willen we er voor 
zorgen dat er bij nieuwbouwontwikkelingen 
voldoende parkeermogelijkheden gereali-
seerd worden voor fietsen en auto’s. 

Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
21.45 uur 5. Sluiting

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt  
u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór  
12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040  
of 040-2893893 of per mail griffie@geldrop-mierlo.nl
U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De 
griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
(‘t Plein)
Maandag 28 november 2022

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

2. Vaststellen agenda
3.  Vragen en mededelingen
•  Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) vanuit/over gemeen-
schappelijke regelingen (o.a. MRE, SGE, 
Dienst Dommelvallei en Veiligheidsregio);

•  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s); *   Onder voorbehoud van wijzigingen.

**   Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger of belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

De bijbehorende stukken van de agendapunten kunt u in-
zien op onze gemeentelijke website: www.geldrop-mierlo.nl
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Orange the World tegen  
geweld tegen vrouwen
Gemeente Geldrop-Mierlo is medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en 
sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom hangen we 
tijdens de actieweek van 25 november tot 10 december de Orange the World de vlag 
uit. Ook opent wethouder Mathil Sanders de campagneweek op 25 november met de 
film ‘Buiten is het feest’ in de Weeffabriek over dit onderwerp 

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen 
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 
45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de  
Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. In 
2022 is preventie het thema van de campagne in Nederland. De nadruk bij de aanpak van 
geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal be-
lang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij 
de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; inwoners, professionals, orga-
nisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, 
maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, 
bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag.

Geldrop-Mierlo ondersteunt deze actie, omdat we de veiligheid van vrouwen en meisjes om-
armen. Daarom hebben we alle sportverenigingen benaderd om ook medestander te worden 
en binnen hun vereniging actief het gesprek hierover op gang te brengen. Met posters, flyers 
en bierviltjes bij o.a. de bibliotheken, de Weeffabriek, LEVGroep en op het Strabrecht vragen 
we aandacht voor het onderwerp.

Wordt ook #medestander 
In de campagneweek wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden 
als #medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de medestan-
derpledge op www.orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich 
wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als individu, als professional, 
als vriend, teamgenoot, buur of collega. Een medestander ontvangt de speciale nieuwsbrief 
met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en inti-
midatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen.

Start Orange campagne met film ‘Buiten is het feest’
Op 25 november start de ‘Orange the world’ campagne. Daarom draait in de avond van 
de 25e Filmhuis Hofdael in de Weeffabriek om 20.30 uur de film “Buiten is het feest”. 
Een indrukwekkende film over huiselijk geweld. Na de film volgt nog een vragen -
-moment/discussie met de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld Geldrop-
Mierlo. Tickets zijn gesponsord en kosten slechts 3 euro. 
Kijk op: www.filmhuishofdael.nl/film/buiten-is-het-feest. 

Orange the World
Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. 
De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld 
tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. De dagen daartus-

sen zijn de 16 Dagen van Actie. Inmiddels worden in meer dan 100 landen in deze periode 
gebouwen of andere objecten oranje uitgelicht, en worden debatten, tentoonstellingen, de-
monstraties en allerlei andere activiteiten georganiseerd. Ook wordt geld ingezameld voor 
het Trust Fund to End Violence against Women, het grootste wereldwijde fonds om geweld 
tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen.

Doelgroepenverordening Geldrop-Mierlo

Zorgt vanaf 1 januari voor 
een breed aanbod op de  
woningmarkt
Geldrop-Mierlo heeft mede door de Rijkssubsidie Woningbouwimpuls de komende 
jaren een ambitieus woningbouwprogramma. Wethouder Jeucken: “Omdat we ook 
vooral willen inzetten op gedifferentieerde woningbouw, zorgen dat de verschillende 
groepen kunnen wonen in onze gemeente, hebben we een (juridisch) afdwingbare stok 
achter de deur nodig. De Doelgroepenverordening geeft aan voor welke doelgroep de 
nieuwbouwwoningen voor de komende jaren bestemd moet zijn.” De gemeenteraad 
besluit over de Doelgroepenverordening. Volgens planning staat het op de agenda van 
de raadsvergadering van 13 december.

Een doelgroepenverordening zorgt ervoor dat wanneer er in een bestemmingplan is 
vastgelegd 
1. welke type woningen er gerealiseerd moeten worden, 
2. dat deze woningen ook daadwerkelijk binnen bepaalde prijsgrenzen vallen, 
3. welke kwaliteit deze woningen moeten hebben en 
4. aan welke inkomensgroep deze woning moet worden toegewezen. 
Op deze wijze kan gestuurd worden op het ambitieuze woningbouwprogramma en bouwen 
we de juiste woning voor de juiste mensen.

Kwaliteit en prijs
In de doelgroepenverordening is bijvoorbeeld opgenomen dat wanneer in een bestemmings-
plan is vastgelegd dat er 20% sociale koop in het middensegment gerealiseerd moet worden, 
deze woning minimaal 55 vierkante meter moet bedragen. Op deze manier borgen we als 
gemeente dat kwaliteit van een woning behouden blijft. Daarnaast is bepaald dat de prijs 
niet hoger mag zijn als € 295.000 voor een grondgebonden woning en € 255.000 voor een 
appartement. Tot slot is bepaald dat deze woning gekocht mag worden door iemand met een 
maximaal huishoudinkomen van € 67.521.

Woningtypen
In de doelgroepenverordening zijn op deze wijze meer categorieën vastgelegd. Op die ma-
nier kan de gemeente per gebied bepalen wat het meeste wenselijk is om toe te voegen aan 
woningtypen. De doelgroepenverordening zorgt er tevens voor de dat zowel de koop als 
de huur een bepaalde periode beschikbaar blijft. Wanneer een belegger namelijk midden-
huurwoningen wil realiseren, dan is bepaald dat deze minimaal 15 jaar binnen de categorie 
middenhuurwoningen moet blijven. Voor sociale huurwoningen is dat zelfs 25 jaar. Bij koop-
woningen is 5 jaar opgelegd, omdat het om het eigendom van een inwoner gaat.

Drie categorieën 
Er wordt in de verordening onderscheid gemaakt in drie hoofd categorieën; 
1. sociale koop, 
2. middenhuur en 
3. sociale huur. 
Deze drie categorie bestaan weer uit meerdere subcategorieën. Zo varieert de sociale koop 
van woningen van € 215.000 euro tot en met € 355.000. Als het gaat om middenhuur varieert 
de prijs tussen de € 763 en € 1000 en de sociale huur gaat over woningen tot aan de grens 
van € 763.  Aan elke categorie/prijs is ook een inkomensgrens gekoppeld, zodat er geborgd 
wordt dat de juiste woning bij de juiste doelgroep terecht komt.

www.geldrop-mierlo.nl
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Brandweer oefent  
grootschalige ontsmetting 
in Mierlo
Zaterdag 19 november beoefent Brandweer Brabant-
Zuidoost van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur 
de procedure grootschalige ontsmetting. Locatie 
hiervoor is het veilinggebouw in Mierlo.

Procedure
Het ontsmetten van mens, dier, infrastructuur en materieel 
is een van de basistaken van de brandweer. Afhankelijk 
van het aantal mensen dat moet worden ontsmet zijn er 
grootschalige ontsmettingseenheden beschikbaar. Brand-
weer Brabant-Zuidoost is een van de zes brandweerkorp-
sen in het land die dit specialisme in huis heeft. Een keer 
per jaar wordt deze procedure beoefend.

Oefening
De oefening start op een zogenaamde uitgangstelling in 
Acht in Eindhoven. Vanuit daar vertrekken zes brandweer-
voertuigen onder politiebegeleiding naar Mierlo waar zij 
het inrichten en bemensen van een ontsmettingsstraat 
beoefenen (zie foto). Hiervoor zijn ook een groot aantal 
vrijwilligers aanwezig.

Informatie
Voor vragen over deze oefening kun je contact opnemen 
met koppeling@vrbzo.nl.

Resultaten Veiligheidsmonitor 2021  

Rapportage Leefbaarheid en veiligheid 
in Geldrop-Mierlo 
In het najaar van 2021 deden 1014 inwoners uit 
onze gemeente mee aan de zogenaamde landelijke 
Veiligheidsmonitor die in onze gemeente om de 2 jaar 
wordt uitgevoerd. Aan deze inwoners is in een enquête 
gevraagd naar hun mening over de leefbaarheid, de 
woonomgeving, de sociale cohesie en de veiligheid van 
de gemeente en de eigen buurt/wijk. Deze resultaten 
zijn aangevuld met cijfers over het aantal aangiften en 
meldingen van overlast en incidenten bij de politie. Naast 
een vergelijking tussen de verschillende wijken van 
onze gemeente, wordt onze gemeente ook vergeleken 
met regiogemeenten. Conclusie: onze inwoners voelen 
zich ten opzichte van 2 jaar geleden weer wat veiliger en 
zijn tevreden over de leefbaarheid en sociale cohesie in 
hun wijk! 

Het gevoel wordt beter
De belangrijkste resultaten uit de Veiligheidsmonitor 2021 
zijn opgenomen in de rapportage Leefbaarheid en veiligheid 
in Geldrop-Mierlo. Uit de rapportage blijkt dat de inwoners 
van onze gemeente de veiligheid in de woonomgeving be-
oordelen met het gemiddelde rapportcijfer 7,6. Dat is een 
stijging ten opzichte van de voorgaande metingen. Ook leef-
baarheid en sociale cohesie krijgen een hoger rapportcijfer. 
Leefbaarheid scoort gemiddeld een 7,7 (in 2019 een 7,6 en 
in 2017 een 7,4)  en sociale cohesie (samenhang en verbon-
denheid tussen inwoners) gemiddeld een 6,4 (in 2019 een 
6,3 en in 2017 een 6,1). 

De wijk Skandia krijgt zowel het hoogste rapportcijfer (8) voor 
veiligheid als voor leefbaarheid (8,2) als de hoogste schaal-
score voor sociale cohesie (7,3). De wijk Braakhuizen Zuid 
krijgt zowel de laagste rapportcijfers voor veiligheid (7,1) als 
voor leefbaarheid (7,0) als de laagste schaalscore voor so-
ciale cohesie (5,6). 

In het algemeen is in de wijken waar de leefbaarheid en vei-
ligheid minder goed wordt beoordeeld ook de onderlinge ver-
bondenheid tussen de inwoners minder sterk. 

Ten opzichte van twee jaar geleden staan de inwoners van 
Geldrop-Mierlo positiever tegenover het functioneren van de 
politie in de woonbuurt. In 2021 was 34% van de inwoners 
(zeer) tevreden over het functioneren van de politie (in 2019: 
28% en in 2017: 21%). Ook over het functioneren van de 
gemeente in de aanpak als het gaat om leefbaarheid en vei-
ligheid zijn de inwoners positiever geworden. Zo was in 2021 
47% (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente 
en de gemeentelijke handhavers (in 2019 was dat 40% en 
in 2017 36%).  

Aan de slag
In de rapportage Leefbaarheid en veiligheid in Geldrop- 
Mierlo staat veel informatie op wijkniveau over veel verschil-
lende onderwerpen. We gaan samen met onze in- en exter-
ne partners verder aan de slag met de resultaten om zo het 
woon- en leefklimaat in de wijken nog verder te verbeteren! 

Meer informatie?
Van de belangrijkste resultaten uit de rapportage Leefbaar-
heid en veiligheid in Geldrop-Mierlo is een samenvatting 
gemaakt. Deze factsheet en de volledige rapportage “Leef-
baarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo” zijn in te zien via de 
website: www.geldrop-mierlo.nl/veiligheidsbeleid.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Janine Mans van de afdeling 
Dienstverlening. Zij is te bereiken via te-
lefoonnummer (040) 289 38 93. E-mailen  
kan ook: j.mans@geldrop-mierlo.nl of  
veiligheid@geldrop-mierlo.nl.

SPEEL JIJ AL MEE?
Eenheid 75: Uniek spel voor alle  
leeftijden in Geldrop-Mierlo
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. In dit spel leer 
je dat! Het spel is voor jong en oud en iedereen met 
een smartphone kan meedoen. Individueel of in een 
team. Dus: ga naar de Instagram of Facebookpagina 
‘Eenheid75 Geldrop-Mierlo’ en volg de aanwijzingen!

Doel spel
Met Eenheid75 leer je signalen van drugscriminaliteit her-
kennen en kom je erachter hoe je deze kunt melden. De po-
litie, gemeente en andere overheidsinstellingen kunnen de 
strijd tegen drugscriminaliteit niet alleen voeren en hebben 
jouw hulp hierbij nodig.

Je gaat in het spel op zoek naar aanwijzingen die ‘Eenheid 
75’ – een speciale eenheid van de politie belast met het the-
ma ondermijning - helpen om drugscriminaliteit aan te pak-
ken. Met behulp van app ́ Eenheid75´ zoek je naar verdachte 
situaties in Geldrop en Mierlo. Via de aanwijzingen 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 leg-
gen we uit wanneer en hoe je het spel kunt spelen. 

Meedoen?
Iedereen kan meedoen. Individueel of in een team. Het enige 
dat je nodig hebt is een smartphone. Er worden 8 aanwijzin-
gen gedeeld via ‘Eenheid75 Geldrop-Mierlo” op Facebook 

en Instagram. Hiermee kun je het spel gaan spelen. Op don-
derdag 3 november is de “Eenheid75 krant” (die je nodig 
hebt om het spel te kunnen spelen) huis aan huis bezorgd 
samen met Middenstandsbelangen. 
Krijg jij geen krant in de bus? Dan kun je hem online lezen via 
de gemeentelijke website 
(www.geldrop-mierlo.nl/eenheid75) of via www.eenheid75.nl.

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)
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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 activiteiten van de grond die bijdragen aan een 
fit 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 maaltijden koken met of voor 
bewoners uit jouw buurt, een beweegmoment voor de allerkleinsten organise-
ren, of juist een seniorenloop? Er is van alles mogelijk. Kan je nog een extra duw-
tje 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.fitenpitgeldropmierlo.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

 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

VAN UW KLIMAATBURGEMEESTER

Afgelopen week kreeg ik als klimaatburgemeester  
een alarmerende brief uit het dierenrijk Mierlo-Geldrop. 
Ik deel die brief graag met jullie.

Wij, als dieren van Het Dierenrijk Mierlo-Geldrop-Nuenen 
(wij weten nog steeds niet waar wij bij horen en voelen ons nergens wel-
kom), maken ons ernstige zorgen over het klimaat. Dan hebben wij het over 
het geestelijk klimaat, maar vooral over het gemiddelde weer. 

Wij zagen dat de gemeente een klimaatburgemeester heeft benoemd. 
Wat een onzin! Wij, de apen, als de zelfbenoemde rechtmatige vertegen-
woordigers van de dieren in ons dierenrijk geloven er totaal niet in dat zo’n 
burgemeester met zijn softe aanpak ook maar een fractie kan bijdragen 
aan de oplossing van het klimaatprobleem. De verandering van het klimaat 
heeft uiteraard ook voor ons, dieren een grote invloed. Ijsberen lopen in de 
herfst te zweten, olifanten moeten in de zomer voortdurend spuiten, vogels 
willen op trektocht naar Spitsbergen in plaats van naar Gran Canaria, gaan 
de Grote Pijlstormvogel achterna en de woestijnratten tieren welig. 

Wij willen ook graag onze bijdrage leveren aan verduurzaming 
van de wereld en proberen onze uitstoot al drastisch te beperken door een 
streng poepbeleid met opruimplicht. Ook doen wij het gewoon zonder ver-
warming en hoewel er vele carnivoren in het dierenrijk verblijven, schakelen 
wij onder zachte dwang over op plantaardig voedsel. Daar nemen wij een 
jaar voor. En juist in onze aanpak verschillen wij van de menselijke soort. 
Wij vinden in het geval van duurzaamheid zachte dwang op zijn plaats. 
Als dat gepolder en geneuzel bij jullie. Doe nou eens wat! Iedereen roept 
dat het bij jullie 2 voor 12 is en toch is de uitstoot van co2 in Nederland het 
hoogste van heel Europa. Democratie in tijden van crisis is een achterhaald 
concept. Wij, als apen zijn het volledig eens met Plato:
Democratie is een staatsvorm zonder rem. Want de democratie dwingt 
politici de bevolking alles te geven waar het om vraagt. Wat de be-
volking ook maar voor grillen heeft, de politici zullen er alles aan moe-
ten doen om die te vervullen. Ze willen hun machtsbasis namelijk niet 
kwijt. Daarom hanteren wij in het dierenrijk een milde vorm van ver-
lichte dictatuur. Wij zijn benieuwd wat de toekomst gaat brengen. 

Rob van Otterdijk  

 

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

Informatieavonden over de opwaardering 
van de hoogspanningsverbinding tussen 
Maasbracht en Eindhoven
De hoogspanningsverbin-
ding tussen Maasbracht en 
Eindhoven (zie afbeelding) 
moet een flinke opknapbeurt 
krijgen. Daar zijn een aantal 
vergunningen voor nodig om 
dat te kunnen doen. De ont-
werpbesluiten liggen nu ter 
inzage. In november zijn er 
nog twee informatieavonden, 
waar u meer hoort over de 
plannen
 
Ontwerpbesluiten voor 
Maasbracht en Eindhoven 
liggen ter inzage; u kunt 
zienswijzen indienen
Vanaf 4 november komen de 
ontwerpbesluiten ter inzage 
te liggen. U kunt op deze 
stukken van 4 november tot 
en met 15 december een 
reactie (zienswijze) geven. 
U kunt dit op verschillende 
manieren doen. We stellen 
het op prijs als u daarbij aangeeft op welk deel van de stukken u reageert en uw zienswijze 
onderbouwt met argumenten. Dat kan op verschillende manieren. Ga voor meer informatie 
naar: www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven. Vanaf 4 november zijn hier ook de ontwerpbeslui-
ten digitaal in te zien.
 
Uitnodiging informatiebijeenkomsten
De volgende twee inloopbijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur op:
•  Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten
•  Dinsdag 22 november 2022 in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57,  

Maasbracht

Daarnaast organiseren wij nog één online bijeenkomst via Zoom op donderdag 24 novem-
ber 2022 van 19:00 tot 20:00 uur. U kunt zich aanmelden voor één van deze bijeenkomsten 
via: www.rvo.nl/maasbracht-eindhoven
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Gemeente actueel

Leningen en subsidies  
die u helpen uw huis te 
verduurzamen 
Wilt u uw huis verduurzamen? In dit artikel staat een korte opsomming van leningen 
en subsidies die misschien interessant zijn. Wist u bijvoorbeeld dat de ISDE-subsidie 
verhoogd is, waardoor nog meer mensen gebruik kunnen maken van deze subsidie? Of 
dat een bepaalde groep geen rente meer hoeft te betalen over de Energiebespaarlening 
van het Nationaal Warmtefonds? 

Woningeigenaren die geïnteresseerd zijn in de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp 
of isolatiemaatregelen kunnen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame ener-
gie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE). Afhankelijk van het aantal maatre-
gelen dat genomen wordt, krijgt u een percentage van de gemaakte kosten terug. Dit is een 
landelijke regeling. Kijk voor meer informatie en voor de voorwaarden op 
www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren#voorwaarden-per-maatregel. 
Deze regeling geeft geen subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen. 

Leningen 
Voor woningeigenaren die zonnepanelen willen aanschaffen kan de Stimuleringslening Duur-
zaamheid van de gemeente Geldrop-Mierlo wel interessant zijn. Tegen een rentetarief van 
2,1 procent kunt u minimaal 2500 euro en maximaal 15.000 euro lenen. Naast zonnepane-
len, kunt u met deze lening ook verschillende isolatiemaatregelen of de aanschaf van een 
warmtepomp financieren. Meer informatie vindt u op 
www.geldrop-mierlo.nl/stimuleringslening-duurzaamheid

Particulieren kunnen ook gebruik maken van de landelijke Energiebespaarlening om hun 
huis mee te verduurzamen.  De rente die u betaalt, hangt van het bedrag dat geleend wordt. 
Voor woningenaren met een gezamenlijk verzamelinkomen van minder dan 45.014 euro, kan 
deze regeling extra voordelig zijn. Deze groep betaalt namelijk geen rente over het geleende 
bedrag. Voor meer informatie kijkt u op www.warmtefonds.nl/particulieren. 

Bent u huurder? 
Als u woont in een huurhuis bent u niet in staat om zelf grote verduurzamingsmaatregelen 
te nemen. U mag wel kleine energiebesparende maatregelen nemen, zoals het aanbrengen 
van tochtstrips, radiatorfolie of ledlampen. Voor iedere huurder stelt de gemeente Geldrop-
Mierlo een waardebon van zeventig euro beschikbaar om deze producten van te kopen. 
Mensen die hier nog geen gebruik van maakten, kregen in oktober een herinneringsbrief met 
een waardebon. U kunt deze bon verzilveren op www.winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo. 
Heeft u deze brief niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt? Vraag dan een nieuwe code 
aan via waardebon@winstuitjewoning.nl 

Subsidieregeling voor VvE’s 
om gemeenschappelijke 
ruimten te verduurzamen
Om Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) in Geldrop-Mierlo te helpen met het nemen 
van kleine energiebesparende maatregelen in hun gemeenschappelijke ruimten, stelt 
de gemeente een subsidieregeling beschikbaar. 

Met het subsidiebedrag (bestaande uit maximaal zeventig euro vermenigvuldigd met het 
aantal woningen dat onderdeel is van de VvE) kan een VvE kleine energiebesparende pro-
ducten aanschaffen, zoals LED verlichting, tochtstrips, isolatie van leidingen, deurdrangers 
en radiatorfolie- en ventilatoren. Relatief kleine maatregelen, die de energierekening wel 
degelijk omlaag brengen. 

Aanvragen van de subsidie
Het aanvragen van de subsidie werkt als volgt: Eerst stemt het bestuur samen met haar le-
den af welke maatregelen nodig zijn. Vervolgens worden deze energiebesparende producten 
aangeschaft en geplaatst in de gemeenschappelijke ruimtes. Ten slotte vraagt het bestuur 
het geld terug door subsidie aan te vragen op de website van de gemeente: www.geldrop-
mierlo.nl/duurzaamheid-voor-vves. Hiervoor is een bonnetje nodig van de aangeschafte pro-
ducten en een afschrift van de inschrijving van de VvE in de kamer van koophandel. 

Deze week ontvangen VvE’s een brief in de brievenbus met de aankondiging van deze subsi-
dieregeling. Heeft u vragen? Bel naar (040) 289 38 93 of kom op 24 november tussen 10.00 
uur en 12.00 uur naar de inloopochtend in de bibliotheek in Geldrop. 

Ga naar www.geldrop-mierlo.nl.
Meer weten over de gemeente?

Groei mee naar een gezond klimaat!
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BEKENDMAKINGEN
VERGUNNINGEN RUIMTE/WONEN

Wegens omstandigheden zijn er deze week geen publicaties.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Centrum Geldrop
Verzenddatum besluit :  1 november 2022
Omschrijving :   Verkoopkraam kerstkaarten en 

huis-aan-huis verkoop Scouting 
Don Bosco op 19 november 2022

Zaaknummer :  1435004 

Locatie :   Wielewaal, Heuvel, Winkelcen-
trum de Coevering en Laan van 
Tolkien

Verzenddatum besluit :  1 november 2022
Omschrijving :   Verkoop van vogelvoer huis-aan-

huis en middels 4 kramen door 
Scouting NASG op zaterdag 19 
november 2022.

Zaaknummer :  1423071

Locatie :  Sporthal ´De Coevering´
Verzenddatum besluit :  11 november 2022
Omschrijving :   Kids Jump Fair XL op vrijdag 30 

december van 10.00 tot 16.00.
Zaaknummer :  1443768

Locatie :  groenstrook Nuenenseweg – 
Spaarpot

Verzenddatum besluit : 8 november
Omschrijving :  ontheffing plaatsen van rijplaten 

op groenstrook in de periode 14 
november 2 december + ontheffing 
geluidshinder reiniging rioolleiding 
slibverwerking Waterschap de 
Dommel

Zaaknummer : 1408429

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 voorlo-
pige 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.

BESLUITEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Verkeersbesluit 
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in directe na-
bijheid van woning  Nuenenseweg 15 in Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

beschikkende op de aanvraag van 31 oktober 2022 inzake 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de 
directe nabijheid van de woning  Nuenenseweg 15 in 
Geldrop;

overwegende dat onze afdeling Ruimte op 2 november 
2022 een positief advies hieromtrent heeft uitgebracht;

dat wij hebben besloten om dit advies over te nemen;

dat betrokkene niet beschikt over een motorvoertuig dat zij 
zelf kan besturen;

dat in het advies van afdeling Ruimte is opgenomen dat er 
geen medische bezwaren zijn tegen het elders parkeren en 
het helpen van betrokkene bij het in- en uitstappen;

dat de parkeerdruk in Nuenenseweg  zodanig hoog is dat 
ten behoeve van vervoer van betrokkene veelvuldig op gro-
te afstand van de woning zal moeten worden geparkeerd;

dat betrokkene daarbij problemen zal ondervinden bij het 
in- en uitstappen, hetgeen als onredelijk wordt ervaren;

dat de Nuenenseweg  in eigendom en beheer is bij de 
gemeente Geldrop-Mierlo;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUITEN:
door het plaatsen van het bord E6 als bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 met onderbord, waarop vermeld het kenteken van het 
motorvoertuig waarover Hoofd cliëntEchtgenoot-partner 
kan beschikken, bij de parkeergelegenheid welke gelegen 
is nabij  Nuenenseweg 15 te Geldrop, te weten zie platte-
grond, deze parkeergelegenheid aan te wijzen ten behoeve 
van het parkeren van het motorvoertuig, welk is voorzien 
van een kenteken dat gelijkluidend is aan het hiervoor 
genoemde onderbord. 

Geldrop-Mierlo, 
Namens burgemeester en wethouders,

Hoofd afdeling Centrum voor Maatschappelijke Deelname

Bekendmaking: 17 november 2022 Middenstandsbelangen

Verkeersbesluit 
Gehandicaptenparkeerplaats nabij Vesperstraat 52 in 
Mierlo, recht voor de woning.

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 15 november 2022 besloten:
een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Vesperstraat 52 in Mierlo te weten recht voor de wo-
ning.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze loca-
tie ligt vanaf 24 november 2022 voor iedereen zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 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 schrifte-
lijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.


