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Gemeente actueel

Tijdelijke afsluiting Burgemeester 
Termeerstraat in Mierlo
(gedeelte tussen Hooiwagen en weg Luchen)
Voor het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan Luchen 
fase 3a wordt het gedeelte van de Burgemeester Termeer-
straat tussen de Hooiwagen en de weg Luchen in twee peri-
odes afgesloten voor het doorgaande verkeer. De afsluiting 
voor het doorgaande verkeer vindt plaats van 1 december 
2022 tot en met 23 december 2022 en van 9 januari 2023 tot 
medio februari 2023 (exacte einddatum afhankelijk van het 
weer/voortgang). 

De afsluitingen zijn noodzakelijk voor het aansluiten van het 
nieuwe rioolstelsel van het plangebied Luchen 3a op het be-
staande riool in de rijbaan van de Burgemeester Termeer-
straat. Ook worden in deze periode de nutsvoorzieningen 
(elektra en drinkwater) naar het plangebied in de Burge-
meester Termeerstraat aangelegd.

Omleidingen/bereikbaarheid
Verkeer van de Geldropseweg richting de Broekstraat wordt 
tijdens de afsluitingen omgeleid via de route Hooiwagen, 
Kwikstaart, Vlinderlaan en de weg Luchen. De woningen en 
de bedrijven aan de Burgemeester Termeerstraat blijven tij-
dens de werkzaamheden bereikbaar voor al het verkeer.

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

Steun voor horeca verlengd

Tijdelijke terrassen en overkappingen 
blijven tot januari 2024
Het college van B&W heeft besloten om het steunpakket, 
dat vorig jaar door de gemeente was vastgesteld, te 
verlengen. Dat betekent dat horecaondernemers de 
uitgebreide terrassen en overkappingen in stand mogen 
houden. Het steunpakket is nu verlengd tot na het 
evenement Wintersfeer 2023 (januari 2024). We hopen 
dat ondernemers hierdoor meer mogelijkheden hebben 
om uit de fi nanciële zorgen te blijven of te komen. 
Tussentijds wordt er gewerkt aan een goed reclame- 
en terrassenbeleid, zodat er nieuwe, goede afspraken 
gemaakt kunnen worden met ondernemers uit de centra 
om wildgroei van ongewenste obstakels te voorkomen.

Corona
De coronacrisis heeft tot veel economische- en maatschap-
pelijke gevolgen geleid. Tijdens deze crisis heeft niet alleen 
het kabinet diverse landelijke maatregelen genomen om 
ondernemers te ondersteunen, maar ook gemeentelijk zijn 
er inspanningen geweest om ondernemers te helpen. Op 9 
maart 2021 en 11 mei 2021 heeft het college van B&W be-
sloten om een lokaal coronasteunpakket voor ondernemers 
in het leven te roepen.  Onderdeel van dit pakket was het 
tijdelijk toestaan van de uitbreiding van terrassen en tijdelijke 
voorzieningen zoals overkappingen bij de horecagelegen-
heden. 

Verlengen
Dit pakket liep af op 1 oktober van dit jaar en werd begin no-
vember geëvalueerd. Mede vanwege de hoge energiekosten 
is besloten, dit onderdeel uit het steunpakket nogmaals te 
verlengen. Horecaondernemers mogen de uitgebreide ter-
rassen in stand houden en dat geldt ook voor de geplaatste 
tijdelijke overkappingen. Hierbij hoopt Geldrop-Mierlo dat on-
dernemers meer mogelijkheden hebben om uit de fi nanciële 
zorgen te blijven of te komen. 

Kwaliteit centrum onder druk
Het college erkent dat het in stand houden van de maatre-
gelen ook nadelen heeft. Op sommige plekken in het cen-
trum komt de verblijfskwaliteit onder druk te staan. Waar we 
aan de ene kant sterk inzetten op de aantrekkingskracht van 
beide centra, wordt dit door het toestaan van uitbreidingen, 
overkappingen, uitstallingen, et cetera soms teniet gedaan. 

Reclame- en terrassenbeleid
Het steunpakket wordt, tot na het evenement Wintersfeer 
2023 (januari 2024), in stand gehouden. Tussentijds wordt er 
gewerkt aan een goed reclame- en terrassenbeleid, zodat er 
betere afspraken gemaakt kunnen worden met ondernemers 
in de centra om wildgroei van obstakels die niet gewenst zijn 
te voorkomen.

Mystery-shoppers 
vragen aandacht voor 
dementie in Mierlo
Na een geslaagde actie in het winkelcentrum van 
Geldrop in het voorjaar hebben mystery-shoppers op 
22 november een aantal winkels in Mierlo bezocht om 
aandacht te vragen voor dementie. Na het naspelen van 
een aantal situaties die typerend zijn voor mensen met 
dementie heeft de acteur zich kenbaar gemaakt en is in 
gesprek gegaan met de winkelier. Op deze manier wordt 
aandacht gevraagd voor dementie en het herkennen van 
specifi ek bij dementie horende situaties. Ook kregen 
winkeliers informatie over hoe zij deze bezoekers 
kunnen helpen. 

Onderdeel van de maatschappij
Zo’n 70% van de mensen met dementie woont thuis. In de 
komende jaren zal het aantal mensen met dementie fl ink 
toenemen en ook deze mensen willen zo lang mogelijk deel 
uit blijven maken van de maatschappij. Dit vraagt iets van de 
omgeving. Dementievriendelijk Geldrop-Mierlo vraagt hier 
met deze Verwardag aandacht voor. 

Workshop voor winkeliers
Als vervolg op de Verwardag kan de werkgroep Dementie-
vriendelijk Geldrop-Mierlo een scholing organiseren. Tijdens 
deze scholing wordt dieper ingegaan op wat dementie is, het 
herkennen van dementie en het omgaan met dementie als 
winkelier. Interesse? Mail naar Julia Hiddink 
(j.hiddink@ggdbzo.nl). 

Ponyliefhebbers opgelet!
Te huur: weiland voor pony’s Rielsedijk te Geldrop

Weiland te huur
Er is per direct een weiland voor twee pony’s te huur, ge-
legen tussen Rielsedijk 5 en 7 te Geldrop. De oppervlakte 
bedraagt 1.160 m2. De huurprijs bedraagt € 143,- per jaar.

Heeft u interesse of meer informatie?
Inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo kunnen hun inte-
resse kenbaar maken tot en met 23 december 2022. U kunt 
uw brief richten aan de afdeling Ruimte team Strategie en 
Beleid, postbus 10101, 5660 GA Geldrop of u kunt een e-
mail sturen naar m.aanraad@geldrop-mierlo.nl. Indien zich 
meerdere kandidaten aandienen, zal onder deze kandidaten 
worden geloot. De mogelijkheid bestaat om van de vorige 
huurder de bestaande afrastering over te nemen. Voor meer 
informatie kunt u zich wenden tot mevrouw Aanraad-van Dijk 
(040 - 289 39 32) van de afdeling Ruimte.

65 jaar getrouwd: 
meneer en mevrouw 
Schaap-Braam
Op 21 november waren meneer en mevrouw Schaap-
Braam 65 jaar getrouwd! Op woensdag 23 november is 
burgemeester Jos van Bree op bezoek geweest bij het 
bruidspaar en overhandigde hen een mooi boeket bloe-
men. Van harte gefeliciteerd!

Fotograaf: Marco Magielse
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Mantelzorgcafé Geldrop-Mierlo: 
mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers 
Speciaal voor al onze mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo organiseren wij het mantelzorgcafé. 
Hoe fi jn is het om even je verhaal te doen bij iemand die je begrijpt, omdat je in hetzelfde 
schuitje zit of hetzelfde hebt meegemaakt? U bent van harte welkom bij het mantelzorgcafé 
om gezellig samen even een kop koffi e of thee te komen drinken en/of ervaringen uit te wis-
selen. Gewoon even wat tijd voor uzelf!

Tijdens de inloop is altijd een van de gastvrouwen aanwezig, Ricky Sanderse en Nelly de 
Hoon. Zij ontvangen u graag, dus loop gerust eens binnen! U bent van harte welkom. 

Wanneer: 
•  Woensdag 7 december  tussen 11.00 – 13.00 uur

bij Heerenhuys 23 in Geldrop

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 an-
dere ouder? Veel ouders worstelen na de 
scheiding met dergelijke vragen over het 
vormgeven van ouderschap na scheiding. 
De training ScheidingsATLAS gaat hierop 
in door gescheiden ouders informatie te 
geven en te ondersteunen. ScheidingsAT-
LAS geeft concrete tips over ondersteu-
ning van kinderen en communicatie met de 
andere ouder. 

Doel: 
ScheidingsATLAS heeft als doel geschei-
den ouders te informeren en in hun kracht 
te zetten. Ook biedt het concrete handvat-
ten 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 interventie in 
dit domein: ouderlijke stress, confl ict tus-
sen 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 

Hierbij worden verschillende werkvormen 
gebruikt. 

Aantal deelnemers: Maximaal 12 
Datums:  -  Dinsdag 17 januari 2023 

van 19.00 uur tot 22.00 uur
  -  Dinsdag 7 februari 2023 

van 19.00 uur tot 22.00 uur 
Locatie:  Locatie Heppie Thuis, 

Willem Barentzweg 4, 
5665VC Geldrop. 

Aanmelden: marielle.loijen@plusteam.nu 
en/ of monique.verheijen@levgroep.nl 

De training bevat twee bijeenkomsten van 
drie uur en wordt gegeven door twee trai-
ners; Mariëlle Loijen en Monique Verheijen. 
Ouders kunnen zich ook alleen aanmel-
den, los van de ex-partner. 

Wij adviseren vooraf het boek Scheidings-
ATLAS te lezen. Je kunt dit boek online 
kopen, het boek is ook te leen bij de biblio-
theek. Het is echter geen vereiste om te 
starten.

Gemeente actueel

Geldrop-Mierlo en andere overheden 
verduurzamen hun inkopen 
Met een feestelijk ondertekenmoment 
is het Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen 
(MVOI) 2022-2025 van start gegaan. De 
64 deelnemers die hun handtekening 
hebben gezet onder het manifest, 
zeggen daarmee toe dat ze bij het 
opdrachtgeven en inkopen oog hebben 
voor de maatschappelijke impact. Ook 
Geldrop-Mierlo.

Nederlandse overheden geven jaarlijks ruim 
85 miljard euro uit aan producten, werken in 
de openbare ruimte en diensten. Door met 
zijn allen de inkopen te verduurzamen, wor-
den marktpartijen gestimuleerd om steeds 
meer duurzame en sociale producten en 
diensten te ontwikkelen en te leveren. 
Daarom is dit Manifest opgesteld en heeft 
gemeente Geldrop-Mierlo dit mede onderte-
kend. Deelnemende partijen zijn alle minis-
teries, 5 provincies en ruim 40 gemeenten, 
alle waterschappen en een aantal andere 
organisaties. De verwachting is dat er nog 
meer overheden op een later moment zul-
len aanhaken. Elke ondertekenaar maakt 
een MVOI actieplan en werkt aan het nog 
verder verduurzamen van haar inkopen. 
Op deze manier werken de Manifestpartij-
en aan maatschappelijke doelen: milieu en 
biodiversiteit, klimaat, circulaire economie, 
ketenverantwoordelijkheid (tegengaan mis-
standen zoals kinderarbeid), diversiteit en 
inclusie en het beperken van afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Duurzaam leerlingenvervoer
Geldrop-Mierlo is al langer bezig met het 
verduurzamen van haar inkopen en deed 
ook al mee aan een eerder Manifest. Een 
mooi resultaat dat we hebben behaald is 
met de aanbesteding van het leerlingenver-
voer. Leerlingenvervoer is voor kinderen die 
door hun beperkingen niet zelf naar school 
kunnen reizen, bijvoorbeeld door een han-
dicap. Deze leerlingen rijden nu elektrisch 
naar school.  
De gemeente heeft dit kunnen realiseren 
door in de aanbesteding voor het leerlin-

genvervoer ambitieuze eisen te stellen voor 
duurzaamheid: personenauto’s rijden vanaf 
januari 2020 elektrisch en van de personen-
bussen rijdt vanaf augustus 2021 minimaal 
40% op groen gas of elektrisch. De winnen-
de vervoerder Bergerhof uit Mierlo voldeed 
ruimschoots aan de eisen, want rijdt nu met 
alle voertuigen elektrisch. Door elektrische 
auto’s en personenbusjes gaat de CO2 
uitstoot naar nul, zodat het vervoer niet bij-
draagt aan klimaatverandering. Ook zijn er 
geen vieze uitlaatgassen meer met fi jnstof, 
dus dat is een stuk gezonder.

Energiecoach ook voor 
bedrijven!
Bedrijfsbezoek 
eenvoudig aan 
te vragen 
Niet alleen inwoners maar ook onderne-
mers in Geldrop-Mierlo kunnen gebruik 
maken van een Energiecoach. Heeft u 
een onderneming in onze gemeente en 
vragen over het besparen van gas of 
elektra? Dan kan een bedrijfsbezoek door 
een Energiecoach uitkomst bieden!

Tijdens het bezoek van de Energiecoach, 
dat maximaal een uur duurt, krijgt u meer 
inzicht en overzicht om concrete stappen 
te nemen of om samen een verbeterplan 
te maken.
Meer informatie:
www.energiehuisslimwonen.nl/
geldrop-mierlo

Aanmelden kan via: Geldrop Mierlo: Huis-
bezoek door Energiecoach aanvragen? | 
EnergieHuis Slim Wonen. Na aanmelding 
neemt een Energiecoach binnen 2-3 we-
ken contact op voor het maken van een 
afspraak. Bij bezoek van de coach wordt 
een eigen bijdrage verwacht van 10 euro.

www.geldrop-mierlo.nl

facebook.com/gemeente.geldropmierlo
Volg ons op facebook

Controle hondenbelasting vanaf 
6 december
Vanaf 6 december gaan we weer een 
controle uitvoeren voor de hondenbelasting.
Deze controle wordt uitgevoerd door mede-
werkers van Legitiem B.V. Zij kunnen zich 
legitimeren, dus u kunt hen daar gerust 
naar vragen als u twijfels heeft.

Aanmelden hondenbelasting
Heeft u een hond en is deze hond nog niet 
aangemeld? U kunt uw hond aanmelden via 
www.geldrop-mierlo.nl/hondenbelasting
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Gemeente actueel

Groei mee naar een gezond klimaat!

TIPS DUURZAAMHEID

Groei mee naar een gezond klimaat!

water 
besparen

BEWUST WATER GEBRUIKEN
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 bewust met water om te gaan.

BESPAARTIPS:
• Drink kraanwater ipv flessenwater. Water uit de kraan is een stuk 

beter voor het milieu. De CO2 uitstoot van de productie van kraan-
water is 400 keer lager dan die van water in plastic of glas verpakt.
Als je een waterfles telkens opnieuw vult met kraanwater, is er ook 
minder plastic afval.

• Een lekkende kraan zorgt voor veel waterverspilling: wel 2000 liter 
per jaar. Herstel een lekkende kraan dus meteen. Zo verspil je minder 
water en gaat het niet onnodig naar de zuivering. Als je de kraan moet 
vervangen, dan kun je ook eens kijken naar een kraan met energie- 
en waterbesparende functie.

• Als je bij het tandenpoetsen een glas met water vult en daarna de 
kraan dichtdraait. Zo stroomt er geen schoon kraanwater het riool in. 
Dat scheelt weer water naar de rioolwaterzuivering.

Blik op 2022: 

Waardebonnen actie 
voor huurders en 
voor VvE’s 
Om huurders te helpen met het besparen van energie, besteedden we het afgelopen 
jaar veel aandacht aan waardebonnen van zeventig euro waarmee zij kleine 
energiebesparende maatregelen kunnen kopen. Ook hebben we een soortgelijke actie 
voor VvE’s opgezet. Zowel huurders als besturen van VvE’s kunnen de bon nog tot en 
met 31 december verzilveren. 

Sinds de start van de waardenbonnenactie vorig jaar maakten bijna 3000 mensen al gebruik 
van de zeventig euro. Hiervan kochten zij onder andere tochtstrips, ledlampen, waterbespa-
rende douchekoppen en radiatorventilatoren. Kleine maatregelen, waardoor de energiere-
kening wel degelijk lager wordt. Toch zijn er ook nog genoeg mensen die nog geen gebruik 
maakten van de actie. Hoewel het beschikbare budget aan het slinken is, roept de gemeente 
deze mensen op deze kans niet te laten liggen en de waardebon alsnog te verzilveren voor 
31 december 2022. 

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) 5836936. 

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 produc-
ten 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. 

Waardebon voor VvE’s 
In november startten we ook een subsidieregeling voor VvE’s waarmee zij hun gemeen-
schappelijke ruimtes kunnen verduurzamen. Met haar leden stemt het bestuur af welke maat-
regelen gewenst zijn, waarnaar deze worden aangeschaft en geplaatst. Het bestuur kan het 
bedrag (maximaal zeventig euro vermenigvuldigd met het aantal woningen) terugvragen op 
de website: wwww.geldrop-mierlo.nl/duurzaamheid-voor-vves. Hiervoor is een bonnetje no-
dig van de aangeschafte producten en een afschrift van de inschrijving van de VvE in de 
kamer van koophandel. 

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

Locatie :  Lijndje ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 7) in 
Mierlo

Datum ontvangst : 3 november 2022
Omschrijving :  rooien één berk in verband met 

niet overgroeide plakoksels
Zaaknummer : 17711462857

Locatie :  Ziggenstraat ongenummerd 
(kadastraal bekend H450) in 
Geldrop

Datum ontvangst : 4 november 2022
Omschrijving :  plaatsen tijdelijk gebouw voor 

kinderopvang
Zaaknummer : 17711466834

Locatie :  Lambertushof ong. (openbare 
ruimte nabij huisnummer 67) in 
Geldrop

Datum ontvangst : 3 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een kastanje ivm 

kastanjebloedingsziekte en zwam-
aantasting

Zaaknummer : 17711462403

Locatie :  Willem-Alexanderstraat 13 in 
Mierlo

Datum ontvangst : 4 november 2022
Omschrijving :  vernieuwen kozijnen met 

dubbelglas
Zaaknummer : 17711467430

Locatie :  Bisschop van Mierlostraat 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 108) in Mierlo

Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving :  het rooien van één linde in 

verband met zwamaantasting en 
door stamrot niet duurzaam te 
handhaven

Zaaknummer : 17711467786

Locatie : Nuenenseweg (openbare ruimte 
    nabij huisnummer 33) in 
    Geldrop
Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving :  het rooien van één Amerikaanse 

eik in verband met zwamaantas-
ting. Door houtrot verhoogde kans 
op stambreuk

Zaaknummer : 17711467906

Locatie : Papenvoort 88 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 november 2022
Omschrijving : het plaatsen van een erker
Zaaknummer : 17711468493

Locatie : Korte Kerkstraat 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 november 2022
Omschrijving :  het verbouwen van de bovenwo-

ning naar 4 appartementen
Zaaknummer : 17711468743

Locatie : Waleweinlaan 85 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 november 2022
Omschrijving :  het plaatsen van een erfafschei-

ding in de voortuin
Zaaknummer : 17711471655

Locatie : Geldropseweg 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving : het wijzigen van de gevelreclame
Zaaknummer : 17711471676

Locatie : Eindhovenseweg 16 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 november 2022
Omschrijving : het verbreden van de inrit
Zaaknummer : 17711471830



Locatie : Vlasstraat 20 in Geldrop
Datum ontvangst : 24 november 2022
Omschrijving :  het wijzigen van de kozijnindeling 

in de voorgevel
Zaaknummer : 17711471881

Locatie :  Schildknaap ongenummerd in 
Geldrop

Datum ontvangst : 1 november 2022
Omschrijving : het plaatsen van infozuilen
Zaaknummer : 17711445010

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie :   Kapelweg 58 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 november 2022
Omschrijving : schoonheidssalon in garage
Zaaknummer : 17711303941

Locatie : Bogardeind 35 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 november 2022
Omschrijving :  het realiseren van een aanbouw 

aan de achterzijde van de woning
Zaaknummer : 17711397606

Locatie : Sint Catharinaweg 16 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 november 2022
Omschrijving : het uitbreiden van de woning
Zaaknummer : 17711431171

Locatie : Hoog Geldrop 67 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 november 2022
Omschrijving :  het verbouwen en uitbreiden van 

het woonhuis
Zaaknummer : 17711411886

Locatie :  Lijndje ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 7) in 
Mierlo

Verzenddatum besluit : 18 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een Berk in verband 

met niet overgroeide plakoksels
Zaaknummer : 17711462857

Locatie :  Lambertushof ong. (openbare 
ruimte nabij huisnummer 67) in 
Geldrop

Verzenddatum besluit : 18 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een kastanje ivm 

kastanjebloedziekte en zwamaan-
tasting

Zaaknummer : 17711462403

Locatie :  Lambertushof ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 15 in Geldrop

Verzenddatum besluit : 10 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een moeraseik 

in verband met diverse zwamaan-
tastingen

Zaaknummer : 17711394461

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bogardeind 43 in Geldrop
Omschrijving :  winkelruimte met twee apparte-

menten
Zaaknummer : 17711292638

Locatie : Wilhelminalaan 31 in Geldrop
Omschrijving :  het realiseren van een opbouw 

aan de achterzijde en verhogen 
dak

Zaaknummer : 17711404714

Locatie :  Nijverheidsweg ongenummerd 
in Mierlo

Omschrijving :  het aanleggen van een nooduitlaat 
voor regenwater

Zaaknummer : 17711353254

Locatie : Wegedoorn 15 in Geldrop
Omschrijving :  het realiseren van een aanbouw 

en aanpassen van gevelafwerking
Zaaknummer : 17711404737

Locatie : Heer de Heuschweg 115 in Mierlo
Omschrijving : Bouwen van een tuinkamer
Zaaknummer : 17711397287

Locatie : Emmalaan 13 in Geldrop
Omschrijving : Een dakkapel aan de achterzijde
    van de woning
Zaaknummer : 17711398847

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 :  Willem Knaapenstraat in Geldrop
Verzenddatum besluit :  21 november 2022
Omschrijving :   Straatfeest oud en nieuw 

op 31 december 2022 
Zaaknummer :  1465581 

Locatie :   op de Bleek en het Molenplein in 
Mierlo

Verzenddatum besluit :  24 november 2022
Omschrijving :   Sfeerverlichting van 1 december 

2022 t/m 12 januari 2023
Zaaknummer :  1462099 

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-Herto-
genbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of be-
roep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. 
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? 
Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnum-
mer (040) 289 38 93. 

BESLUITEN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ANTERIEURE OVEREENKOMST 
SLUISSTRAAT 24 TE GELDROP
Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de 
gemeente Geldrop-Mierlo op 22 november 2022 een 
anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in 
artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.
De overeenkomst betreft de herontwikkeling van de bebou-
wing op de begane grond aan de Sluisstraat 24 te Geldrop 
van commerciële ruimte naar 5 appartementen.
In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente 
en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering 
van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk 
te maken en over de vergoeding van de kosten die zijn 
verbonden aan de medewerking van de gemeente aan het 
initiatief.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep 
mogelijk.
Van vrijdag 2 december 2022 tot en met donderdag 12 ja-
nuari 2023 ligt een korte beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis aan de Meent 2 in Geldrop.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een 
mail naar zaken@geldrop-mierlo.nl onder
vermelding van het zaaknummer: 271235. U kunt ook bel-
len naar telefoonnummer 040 289 38 93 en vragen naar 
een medewerker Grondzaken.

VERKEERSBESLUIT 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 21 november 2022 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij ter 
Borghstraat 139 in Geldrop 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze loca-
tie ligt vanaf 1 december 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.
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