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Gemeente actueel

Collectieve ziektekosten-
verzekering Geldrop- 
Mierlo voor inwoners  
met een laag inkomen 

Heeft u een laag inkomen dan kunt u misschien deelne-
men aan de collectieve ziektekostenverzekering van onze 
gemeente. De collectieve ziektekostenverzekering biedt 
verschillende voordelen. Zo betaalt de gemeente mee 
aan uw ziektekostenverzekering en krijgt u ruime vergoe-
dingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, en 
tandartskosten.

De verschillende pakketten
Vanaf nu is het mogelijk om te kiezen uit drie aanvullende 
verzekeringen. Uw keuze van pakket gaat in op 1 januari 
2023. Er is bijna altijd een pakket wat bij uw situatie past. 
De pakketten zijn:
- CZ Gemeenten Start
- CZ Gemeenten Extra
- CZ Gemeenten Extra uitgebreid

Heeft u weinig zorgkosten, dan is pakket CZ Start of Extra 
een geschikte keuze. Heeft u veel zorgkosten, overweeg 
dan om te kiezen voor CZ Gemeenten Extra uitgebreid. 

Alle informatie op een rij
Op www.gezondverzekerd.nl/geldrop-mierlo vindt u alle 
informatie over de drie pakketten, zoals:
- Wat u betaalt voor de pakketten.
- Een overzicht van de vergoedingen per pakket.
-  Een handige keuzehulp. Bekijk op uw gemak welk pak-

ket het beste bij u past. U vult in voor welke zorgkosten 
u verzekerd wilt zijn en ziet vervolgens welk pakket daar 
het beste bij past.

-  U kunt meteen de zorgverzekering afsluiten.
-  Een digitale brochure met de drie pakketten en handige 

informatie.

Als u meer wilt weten
-  Voor meer informatie over de drie pakketten en de ver-

goedingen kunt u contact opnemen met de klantenser-
vice van CZ via (088) 555 7777.

-  Komt u er met de digitale keuzehulp niet uit of wilt u 
hulp bij het aanmelden? Bel dan met de gemeente op 
telefoonnummer (040) 289 38 99. 

-  Een folder met meer uitleg over de drie verschillende 
pakketten kunt u ophalen in het gemeentehuis of bekij-
ken op www.gezondverzekerd.nl/geldrop-mierlo. 

Overstappen naar de collectieve ziektekostenverzekering
-  Als u wilt deelnemen aan de collectieve ziektekostenver-

zekering, dan moet u dat voor 1 januari 2023 regelen.
-  Zorgverzekeraar CZ zegt uw oude ziektekostenverze-

kering op.
-  U kunt uw deelname regelen via  

www.gezondverzekerd.nl/geldrop-mierlo. 
-  Wanneer u een betalingsachterstand of schuld heeft bij 

uw huidige zorgverzekeraar, kunt u niet overstappen 
naar de collectieve ziektekostenverzekering. Neem con-
tact op met uw huidige zorgverzekeraar. 

Fijne samenwerking in Zonnedauw Mierlo 
Voortuinen klaar voor de winter!
Vorige week was de laatste dag van het Voortuinenproject 
Zonnedauw Mierlo. Het Voortuinenproject startte een 
aantal maanden geleden en is een samenwerking 
tussen de gemeente, de bewoners van Zonnedauw, de 
LEVGroep Geldrop-Mierlo en Compaen. 

Voortuinen opknappen
Naar aanleiding van gesprekken met de bewoners in de Zon-
nedauw, bleek dat een aantal bewoners door hun beperking 
niet zelf (meer) hun tuin konden onderhouden en dat de tuin 
daardoor ging verwilderen of juist verharden. Samen hebben 
we bedacht hoe we door de voortuinen op te knappen, de 
straat er beter uit gaat zien en bewoners elkaar in de straat 
beter leren kennen. 

Opruimdag
We zijn daarom begonnen met opruimen! Begin oktober is 
er met een groot aantal bewoners en een hovenier een op-
ruimdag georganiseerd. Hierbij zijn tuinen leeggehaald, is er 
anti-worteldoek ingelegd en is alles vervolgens afgestrooid 
met houtsnippers. Het begin was gemaakt! 

Plantdag
Vorige week was de “plantdag”. In de vakken met houtsnip-
pers hebben we samen een aantal leuke planten geplaatst 
en bij iedere woning is een mooie beukenhaag geplant. Niet 
alleen wat meer groen maar ook een mooie manier om de 
groene en grijze container uit het zicht te kunnen plaatsen. 
Dit geeft de totale straat een mooier en rustiger beeld. 

Mooi project
Kortom: een mooi project dat prima past binnen de gemeen-
telijke visie ‘persoonlijk, dichtbij en verbonden’. Door dit pro-
ject zijn niet meteen alle problemen bij buurtbewoners op-
gelost, maar er is wel een goed begin gemaakt waarbij ook 
onderling leuke nieuwe contacten zijn ontstaan. 

Wijziging parkeernormen in de centra 

Langer lopen voor parkeerplek en een 
prettig leefklimaat
Op 11 juli werd de Parkeervisie in de gemeenteraad 
vastgesteld. Afgelopen maandag is, als vervolg hierop, 
de Parkeernormennota in de commissie Ruimte 
besproken. Het verlagen van de parkeernormen moet 
het realiseren van de extra woningen in het centrum van 
Geldrop mede mogelijk maken. Op 12 december staat de 
nota op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. 

Beperking autobezit
In de Parkeervisie is al aangegeven, dat bij nieuwbouw zal 
worden gestuurd op beperking van autobezit en -gebruik om 
zo ook een leefomgeving te creëren die niet alleen bereik-
baar is, maar ook een prettige verblijfskwaliteit heeft.  Aan-
dacht voor natuurlijk groen en ontmoeten staan hierin cen-
traal. Bovendien zal de gemeente terughoudend zijn bij het 
uitgeven van nieuwe parkeerrechten (zoals vergunningen) bij 
nieuwbouw en transformaties. 
Door meer woningen is er in verhouding minder ruimte om 
te parkeren en zal er in de toekomst niet meer vlak voor de 
deur kunnen worden geparkeerd. “Het is geen pretpakket” zo 
stelt wethouder van de Laar “We moeten nu eenmaal keuzes 
maken”. Hoe? We leggen het hieronder uit!

Parkeervisie
Uitgangspunt is en blijft dat bestaande openbare parkeer-
plaatsen beschikbaar blijven voor de bestaande gebruikers 
en in sommige gevallen ook voor bezoekers van nieuwe 
functies. Om dat te bereiken is het nu uitgewerkte parkeer-
normenbeleid gebaseerd op vier hoofdlijnen. 

1.	 Auto-	en	fietsparkeernormen	
  Basis voor de normen van Geldrop-Mierlo blijven de par-

keercijfers en de rekenregels van het CROW. Echter, met 
name in het deel wat gereserveerd wordt voor het par-
keren van bezoekers, zien wij in den lande dat dit veel 
lager is dan voorheen bedacht. In de nieuwe nota sluit 
Geldrop-Mierlo aan bij deze nieuwe cijfers om de woning-
bouwplannen te kunnen realiseren. 

2.	 De	fiets	als	kans	
  In de parkeervisie van Geldrop-Mierlo is opgenomen dat 

met name de fiets een belangrijke kans is in de wens tot 
een wijziging in vervoerskeuze. Naast een kans is de fiets 
ook een bedreiging voor de begaanbaarheid van trottoirs, 
wanneer berging en stalling onvoldoende is geregeld. 
Nieuw hierin is, dat we naast parkeernormen voor auto’s 
ook parkeernormen voor fietsen gaan hanteren die van 
belang zijn bij het verlenen van een Omgevingsvergun-
ning (voorheen bouwvergunning). Daarbij kijken we niet 
alleen naar het aantal fietsen, maar ook naar de kwaliteit-
seisen waaraan een fietsvoorziening moet voldoen.

3.  Afwijkingen naar beneden mogelijk op basis van 
concrete mobiliteitsoplossingen 

  Meer dan voorheen zijn er mogelijkheden om de par-
keereis die wordt gesteld aan initiatiefnemers/ontwikke-
laars naar beneden bij te stellen. 

 -  Nu al is het mogelijk om een korting te krijgen, wan-
neer een ontwikkeling bij een ov-voorziening is gelegen. 
Nieuw in deze nota is de mogelijkheid een aftrek te kun-
nen krijgen voor:

 -  een deelconcept voor bijvoorbeeld auto’s.
 -  voor een excellente fietsparkeervoorziening. Hierdoor is 

de afhankelijkheid van de (privé-) auto vaak minder. 
Het is dan mogelijk om een aftrek te realiseren op de par-
keerbehoefte en dus op de eis om parkeerplaatsen te creë-
ren. De nieuwe nota geeft duidelijkheid voor de ontwikkelaar 
en de gemeente, omdat de afspraken over parkeerplaatsen 
en mobiliteitsconcepten zoveel mogelijk vastgezet worden in 
voorwaarden voor de vergunning. 

4. Mogelijk maken van parkeren op afstand 
  Wanneer parkeerplaatsen in het openbaar gebied toch 

noodzakelijk zijn, stimuleren we verder gebruiken van 
bestaande onbenutte capaciteit in andere parkeervoor-
zieningen of op -terreinen. Dit door voor verschillende 
functies langere loopafstanden te creëren. 



www.geldrop-mierlo.nl
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Werkzaamheden aan riolering 
door waterschap De Dommel
Het waterschap De Dommel gaat een rioolleiding 
renoveren in Geldrop. De rioolleiding ligt tussen de 
slibverwerkingsinrichting Mierlo en de Kervel in Geldrop. 
De werkzaamheden duren tot eind januari.

Leiding afvalwater
Vanuit de slibverwerking aan de Luchenseheide loopt een 
2 kilometer lange leiding die afvalwater afvoert vanuit kern 
Mierlo, slibverwerking Mierlo en camping Wolfsven. Deze lei-
ding voert het water af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in Eindhoven. 

Werkzaamheden
Uit inspecties is gebleken dat de binnenzijde van leiding 
aangetast is. De leiding wordt van binnenuit gerenoveerd  
(relining). Hierdoor blijft de overlast voor de omgeving be-
perkt.
 
De afvoer van het rioolwater moet tijdens het werk doorgaan. 
Daarom wordt er een tijdelijke leiding gelegd op het zuide-
lijke pad langs het Eindhovens kanaal.

Meer informatie
Informatie over het project kunt u vinden op de website van 
waterschap De Dommel (www.dommel.nl/werkinuitvoering). 
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het waterschap 
via telefoonnummer (0411) 618 618.

Bosonderhoud: wat is nodig?
Loop mee tijdens de excursie op 3 december!
In onze gemeente is gelukkig nog veel bosgebied. De 
bossen en natuurterreinen die in Geldrop-Mierlo in 
gemeentelijk eigendom zijn, worden beheerd door de 
Bosgroep Zuid Nederland. Komende winter worden 
boswerkzaamheden uitgevoerd in Molenheide. Over 
wat we daar gaan doen en op welke wijze organiseren 
wij, in samenwerking met de Bosgroep, op zaterdag 3 
december een excursie. We vertrekken om 10.00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de tv-toren De excursie 
duurt ongeveer 1,5 uur en u bent van harte welkom om 
mee te wandelen!

Blessen 
Afgelopen jaar is er geblest (dat is het markeren van bo-
men) in de noordkant van Molenheide en tussen de Rede-
rijklaan en het Roompot park. Dit is een zorgvuldig proces. 
De bospercelen zijn hierbij goed bekeken en er is bepaald 
welke bomen verwijderd moeten worden. De te verwijderen 
bomen zijn gemarkeerd met oranje verf.  

Welke keuzes worden gemaakt?
Bij het blessen richten we ons op het behouden en ver-
groten van de variatie in de bossen door verschillende 
boomsoorten te behouden en sterke en gezonde bomen 
meer ruimte te geven. Na het blessen volgt het verwijderen  
van de geselecteerde bomen. Dat gebeurt met een  

Harvester; een mobiele zaagmachine die bomen zaagt, op 
lengte maakt en de takken eraf haalt.

Vanaf december starten we met deze werkzaamheden die, 
afhankelijk van de weersomstandigheden, uiterlijk 15 maart 
2023 klaar moeten zijn. Na deze werkzaamheden gaan we, 
binnen 2 weken aan de slag om de paden met diepe spo-
ren te herstellen.   

Gedragscode
Natuurlijk wordt er gewerkt volgens de gedragscode soor-
tenbescherming bosbeheer waarin is vastgesteld hoe men 
bij werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige flora 
en fauna, om de impact zo tot een minimum te beperken.

Meer weten? 
We beseffen dat het weghalen van bomen vragen kan op-
roepen of dat u zich misschien zorgen maakt over de im-
pact van de werkzaamheden. Vandaar dat we de excursie 
organiseren, zodat we in gesprek kunnen en u meer kun-
nen vertellen over het beheer en het onderhoud dat nodig 
is voor een gezond bos. Wandelt u mee? Meldt u dan aan 
via samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl  Heeft u nog vra-
gen? Neem dan contact op via hetzelfde e-mail-adres of 
bel (040) 289 38 93.

GFT inzameling: In de  
winter 1x per 4 weken 
In de winterperiode past Cure de inzameling van het 
GFT-afval aan. Cure komt dan minder frequent langs 
om uw groenbak te legen. 

Winterperiode
Omdat er in de wintermaanden veel minder groente-, fruit- 
en tuinafval is, zijn de meeste GFT-containers na 2 weken 
nog maar halfvol. Het is daarom efficiënter om de bakken 
minder vaak te legen. Voor iedere inwoner geldt dat er 
in de winterperiode 4 reguliere inzamelmomenten komen 
te vervallen. In het voorjaar van 2023 gaat het normale 
ophaalschema weer in. 

Check de afvalkalender    
In de Cure afvalkalender kunt u zien op welke dagen Cure 
de groenbakken in uw straat leegt. U vindt de afvalkalen-
der in de Cure Afval App. 

Let op: 
Heeft u een geprinte afvalkalender? Dan klopt deze 
niet meer met de werkelijkheid! In de digitale kalender 
in de Cure Afval App staan de juiste ophaaldagen  
weergegeven.

Dit project wordt ondersteund 
vanuit het preventieakkoord

CHA CHA SLIDE PLANK 
CHALLENGE

STEP TO THE 
LEFT

STEP TO THE 
RIGHT

HOE:
Stuur jouw video 

via tiktok of 
Instagram en tag 

LEEF Geldrop-
Mierlo

PRIJZEN:
3x ticket voor ijsbaan

3x bon voor iets lekkers 
bij de ijsbaan 

scan m
e!
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Gemeente actueel

Groei mee naar een gezond klimaat!

Thema Boomfeestdag 16 november  
(met) Bomen Werken!
Afgelopen week werden er op twee plaatsen in onze ge-
meente bomen geplant ter ere van de Boomfeestdag. Dit 
jaar mocht in Mierlo groep 7 van De Kersentuin met behulp 
van Hans van de Laar aan de slag. In Geldrop was dat groep 
7 van het Vijfblad met behulp van wethouder Frans Stravers. 

Van tevoren hadden de kinderen les gekregen van de vrijwil-
ligers van het IVN over het belang van bomen voor mens en 
dier. Ook omdat bewezen is dat er door kinderen die mogen 
leren in een groene omgeving veel beter geleerd wordt, kon-
den ze niet wachten om de handen uit de mouwen te steken!

Aan de Wersakker/Langenakker in Mierlo werden vier bo-
men geplant: een Amerikaans Krentenboompje, een Es-
doorn en twee Linde. Bij het Vijfblad werden fruitboompjes, 
struiken met eetbare bessen en noten geplant. In combinatie 
met de kruidentuin zal dit vast veel meer vlinders en bijen 
aantrekken. 

TIPS DUURZAAMHEID

Groei mee naar een gezond klimaat!

water en 
energie
besparen

WIE DOET DE AFWAS? 
We gebruiken met z’n allen miljoenen liters water. Het kost water-
zuiveringsbedrijven veel energie om water te zuiveren. Om water-
tekort tegen te gaan en het verbruik van energie te beperken, is 
het goed om zuinig om te gaan met water. 
 
TIPS OM WATER ÉN ENERGIE TE BESPAREN:
• Hergebruik servies: 

Misschien heb je op je werk al een eigen beker voor je koffie of thee, 
zodat je geen plastic of papieren wegwerpbekertjes gebruikt? 
Maar thuis kun je ook letten op hoeveel glazen je gebruikt. Water 
kan de hele dag uit hetzelfde glas. Minder glazen = minder afwas.

• Een vaatwasser gebruikt gemiddeld 13 liter water.  
Om een afwasteiltje water te vullen, is zo’n 11 liter water nodig. Maar 
als je ook nog veel water gebruikt om je afwas af te spoelen, kom je 
boven de 13 liter water uit. In dat geval is het minder efficiënt om de 
vaat met de hand te wassen.  

• Een vaatwasser kost meer energie dan de vaat met de hand te was-
sen, dus draai de vaatwasser alleen als die helemaal vol zit. Nieuwe 
vaatwassers met een A+++ label zijn vaak een stuk zuiniger dan oude 
vaatwassers, je kan hiermee veel energie en water besparen. Op het 
label van de vaatwasser staat vaak hoe zuinig ze zijn.

• Laat de kraan bij de handafwas niet onnodig lopen. Vul altijd de 
spoelbakken, en was en spoel niet af met de kraan open. 

• En liever één grote afwas in plaats van drie kleine afwasjes.

Energie besparen: laatste 
kans voor huurders om  
waardebon te verzilveren 
Nog tot en met 31 december is het voor huurders in Geldrop-Mierlo mogelijk om 
de waardebon van zeventig euro te verzilveren waarmee kleine energiebesparende 
producten gekocht kunnen worden. Heeft u deze waardebon niet meer? Lees hieronder 
hoe u een nieuwe aanvraagt. 

Huurders in Geldrop-Mierlo hebben nog ruim een maand de tijd om gratis energiebesparen-
de producten aan te schaffen. Met de waardebon van zeventig euro die in oktober opnieuw in 
de bus viel bij veel huurders, kunnen mensen bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorventilatoren of 
ledlampen kopen. Kleine maatregelen, waardoor u wel degelijk minder gas en stroom hoeft 
te gebruiken. 

Laat deze kans niet liggen!
De regeling loopt al een tijdje en veel huurders maakten hier al gebruik van. Mensen die dit 
nog niet deden kregen in oktober opnieuw een brief in de bus met een oproep de bon alsnog 
te verzilveren. Heeft u nog steeds geen energiebesparende middelen gekocht met hulp van 
de bon? Laat geen geld liggen en doe dit alsnog. Met simpele, niet moeilijk aan te brengen 
maatregelen kunt u uw energierekening wel degelijk omlaag brengen. 

Wat als ik mijn bon kwijt ben? 
Bent u uw brief met de waardebon kwijtgeraakt of heeft u deze al weggegooid? Dat is geen 
probleem. Geef uw adresgegevens door via het mailadres waardebon@winstuitjewoning.nl 
of bel het telefoonnummer (023) 583 69 36. 

Hoe verzilver in de waardebon? 
De waardebon verzilveren kunt u doen op de webshop www.winstuitjewoning.nl/geldrop-
mierlo. Bij het afrekenen kunt u de code gebruiken die op de waardebon te vinden is. U kunt 
de producten ook zelf aanschaffen bij een (web)winkel naar keuze en het aankoopbedrag 
terugvragen via bovengenoemde website. Op deze pagina vindt u ook de lijst met producten  
waar u uit kunt kiezen. U kunt de waardebon tot 31 december 2022 verzilveren. Heeft u 
nog vragen? Of heeft u hulp nodig met het verzilveren van de waardebon? Bel dan naar de  
gemeente via (040) 289 38 93. 

www.geldrop-mierlo.nl



BEKENDMAKINGEN
VERGUNNINGEN RUIMTE/WONEN

Wegens omstandigheden zijn er deze week geen bekend-
makingen over omgevingsvergunningen. 
Deze bekendmakingen worden wel gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/ 
BIJZONDERE WETTEN

Evenementenvergunning Ontwerpbesluit
Op 21 november is een ontwerpbesluit van de evenemen-
tenvergunning toegezonden aan Stichting Magisch Mierlo. 

Het evenement vindt plaats van 9 t/m 11 december 2022 aan 
de Pastoor de Winterstraat/plein bij de kerk.  

Dit ontwerpbesluit en relevante stukken liggen ter inzage. 
Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak met de 
klantadviseur vergunningen Team Ondersteuning, bereik-
baar via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Tot 2 december kunnen belanghebbenden zienswijzen  
indienen. Dit kan mondeling, schriftelijk of via e-mail  
(gemeente@geldrop-mierlo.nl). Vermeld hierbij altijd het 
zaaknummer 1249975. 

BESLUITEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Melding Activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat er een melding in het kader van het Melding Activiteiten-

besluit Milieubeheer is ontvangen van:

Pets Place Boerenbond Retail B.V. gelegen aan de Laan van 
Tolkien 2 te Geldrop, voor het beëindigen van de opslag en 
verkoop van consumentenvuurwerk.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieube-
heer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen moge-
lijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt 
u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw  
J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
telefoon (088) 36 90 369.
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