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AGENDA* RAADSVERGADERING 
Maandag 12 december 2022
’t Plein (gemeentehuis)

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
19.35 uur 2. Vragenhalfuurtje aan college
19.45 uur 3.  Vaststellen agenda

•  Mogelijkheid indienen van moties 
vreemd aan de orde

19.50 uur 4.  Mededelingen vanuit de regio-
nale samenwerking MRE en SGE

19.55 uur 5.  Vaststellen verslagen van 
de raadsvergaderingen van 
17 oktober en 10 november 2022

20.00 uur 6.  Installatie burgercommissie-
leden dhr. Maas (VVD), 
dhr. Uittenbroek (D66) 
en dhr. Verbakel (D66)

Door het vertrek van de burgercom-
missieleden dhr. Hampton (VVD), 
mevr. Zeedijk en dhr. Groenestein 
(D66) zijn vacatures ontstaan, die 
door de hiervoor genoemde personen 
worden ingevuld.

Besluitvorming
20.05 uur 7. Hamerstukken

a.  Benoeming raadslid D. Jansen 
tot commissievoorzitter 
(RV GM2022-1471491)

b.  De Groene Zone isoleren 
(RV GM2022-1424050)

c.  Parkeernormennota Geldrop-Mierlo 
(RV GM2022-1085634)

d.  Tweede tussentijdse rapportage 
2022 (RV GM2022-1416032)

e.  VOG voor burgercommissieleden 
(RV GM2022-1446041)

20.10 uur 8.  Doelgroepenverordening 
(RV GM2022-286803)

In de gemeente Geldrop-Mierlo 
worden de komende jaren veel 
woningbouwprojecten ontwikkeld. 
De woningmarkt is in grote delen van 
Nederland krap en de betaalbaarheid 
voor inwoners staat onder druk. 
Vanuit de Woonvisie Geldrop-Mierlo 
willen we starters, senioren en 
één- en tweepersoonshuishoudens 
bedienen. Om de gewenste doelgroe-
pen te huisvesten en daadwerkelijk 
realisatie van betaalbare en kwalita-
tieve passende woningen te kunnen 
waarborgen, wordt voorgesteld om 
een doelgroepenverordening in te 
stellen.

20.30 uur 9.  Maatwerkaanpak koopkracht-
verlies Geldrop-Mierlo 
(RV GM2022-1427283)

Door de hoge infl atie, onder andere 
door de hoge energierekening, maken 
inwoners, maatschappelijke organi-
saties en stichtingen zich zorgen over 
hun bestaanszekerheid. Een lokale 
aanpak van maatregelen is nodig om 
te voorkomen dat veel inwoners in de 
schulden en armoede komen en dat 
maatschappelijke organisaties opge-
heven moeten worden. Om de aan-
pak koopkrachtcrisis voor individuele 
inwoners uit te voeren en de regeling 
voor maatschappelijke 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.

20.50 uur 10.  Aanvullende exploitatie subsidie 
Hofdael 2021 
(RV GM2022-1402938)

Ondanks alle inspanningen voor het 
verhogen van het exploitatieresultaat 
is Stichting exploitatie en beheer So-
ciaal Maatschappelijk Cultureel Cen-
trum Hofdael er niet in geslaagd om 
haar begroting van 2021 te dichten. 
De ontstane tekorten zijn deels te wij-
ten aan de hogere huur die zij moeten 
betalen voor het pand Hofdael en 
Covid-19 verlies. De stichting heeft 
alle mogelijke regelingen waarop zij 
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 verantwoordelijk 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 stich-
ting aan haar fi nanciële verplichtingen 
kan voldoen en de exploitatie van 
SCC Hofdael kan voortzetten.

21.10 uur 11.  Legesverordening 2023 
(RV GM2022-1469868)

Bij de begrotingsbehandeling 2023 op 
10 november 2022 zijn de belasting-
verordeningen voor 2023 vastgesteld. 
De legesverordening kon toen nog 
niet worden vastgesteld, omdat de 
invoeringsdatum van de Omgevings-
wet lange tijd onduidelijk was. Inmid-
dels is duidelijk dat de invoering van 
de omgevingswet niet per 1 januari 
2023 zal zijn. Dat betekent dat de nu 
voorliggende legesverordening 2023 
vastgesteld kan worden. 

21.20 uur 12. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
21.25 uur 13. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

De bijbehorende stukken van de agendapunten 
kunt u inzien op onze gemeentelijke website:
www.geldrop-mierlo.nl 

Excursie Bosonderhoud

We hadden samen met de Bosgroep een excursie Boson-
derhoud voor onze inwoners georganiseerd. Op zaterdag 
3 december gingen we met een groep van zo’n 25 ge-
interesseerde mensen wandelen in het bosgebied. Zo 
konden we hen vertellen en laten zien wat we komende 
winter aan boswerkzaamheden gaan uitvoeren in Molen-
heide. De groep had heel wat vragen aan de Bosgroep. 
Samen gingen we in gesprek over het beheer en het on-
derhoud dat nodig is voor een gezond bos. Door ons allen 
werd de excursie als nuttig en positief ervaren!

Goed stoken voorkomt overlast
De winter is begonnen en we willen het dan graag warm hebben in huis. Met deze donkere en gure dagen is de 
behoefte aan warmte en gezelligheid in huis groter. Zeker in deze tijd waarbij de energie duur is, gebruiken we voor 
het verwarmen van ons huis vaker open haarden, inzethaarden en hout/ pelletkachels. Kachel stoken is gezellig en 
geeft warmte, maar het kan overlast geven. Daarover gaat dit artikel.

Een kachel of een open haard  stoken kan zorgen voor geur-
hinder, roetneerslag en het heeft invloed op de gezondheid. 
Het voorkomen hiervan begint bij ‘goed stoken’. Omdat er 
soms meldingen binnen komen van overlast, geven we u 
een aantal stooktips. 

De 10 stooktips
1.  Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding 

tot de ruimte die u wilt verwarmen. Vaak heeft een kachel 
een te grote capaciteit. Het wordt dan al snel te warm 
tijdens het stoken, waardoor u het vuur gaat temperen 
(smoren). Hierdoor komen er veel schadelijke stoffen vrij, 
omdat er een onvolledige verbranding is.

2.  Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op 
uw haard of kachel. Met een goed afgestemde en ge-
isoleerde schoorsteen en rookkanaal worden de rook-
gassen op de juiste manier afgevoerd. Dit is belangrijk 
voor uw eigen gezondheid en voor het voorkomen van 
schoorsteenbranden.

3.  Laat minstens één keer per jaar uw schoorsteen vegen 
door een erkend vakman.

4.  Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine 
houtjes.

5.  Stook alleen droog, onbehandeld hout. Alleen gekloofd 
hout, dat minimaal twee jaar buiten onder een afdak te 
drogen heeft gelegen en niet te dik is (maximaal 7 centi-
meter), is geschikt. Stook geen hout dat geverfd, gebeitst 
of geïmpregneerd is. Ook sloophout, multiplex en spaan-

plaat zijn niet geschikt. Hierbij kunnen (zeer) schadelijke 
stoffen vrijkomen.

6.  Houd rekening met de weersomstandigheden. Als er 
geen wind is of bij mist blijven rookgassen langer om 
het huis hangen. Check daarom eerst Stookwijzer.nl of u 
verantwoord kunt stoken.

7.  Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar ge-
stookt wordt.

8.  Zorg voor volledige luchttoevoer. 
9.  Controleer regelmatig of u goed stookt. Zorg voor een 

volledige verbranding.
10.  Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. Als u een houtvuur 

tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen er 
veel schadelijke stoffen vrij. Laat het vuur daarom vanzelf 
uitbranden.

Kijk voor meer informatie op  www.milieucentraal.nl.
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Waardevolle-bomenlijst
Samen met IVN opnieuw 
geïnventariseerd en vastgesteld
Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan ons 
leefklimaat en onze gezondheid. Omdat we de waarde van 
het groen om ons heen ook willen beschermen, kennen 
we in Geldrop-Mierlo al sinds 2007 een “waardevolle 
bomenlijst”. In samenwerking met IVN Geldrop en IVN 
Mierlo is de lijst nu geactualiseerd en er zijn nieuwe 
bomen toegevoegd. Op 15 november is de nieuwe lijst 
door het college vastgesteld.

Ook gemeentebomen
Er staan zowel gemeentebomen als particuliere bomen op 
de lijst. Waardevolle bomen zijn extra beschermd. Normaal 
gesproken hoeft een inwoner van Geldrop of Mierlo geen 
omgevingsvergunning aan te vragen om een boom te kap-
pen. Voor waardevolle bomen is juist wel een vergunning 
nodig.

De waarde van bomen
De vele bomen om ons heen, in straten, parken, plantsoe-
nen en particuliere tuinen, leveren een belangrijke bijdrage 
aan onze gemeente. Via bomen beleven we de seizoenen. 
Ze geven een thuis aan vogels en vele andere dieren. Maar 
daarnaast leveren ze een belangrijke bijdrage aan ons leef-

klimaat en onze gezondheid. 
Op de eerste plaats als leve-
ranciers van verse lucht en 
koelte in de warme zomers 
van tegenwoordig. Ze bieden 
welkome hulp bij waterop-
vang en slaan op verschil-
lende manieren CO2 op. 
Bomen zijn ook sfeerbepa-
lend en daarmee van invloed 
op ons welbevinden. Bomen 
spreken tot de verbeelding: 

door hun hoogte of vanwege de ouderdom die ze kunnen 
bereiken. Naarmate bomen ouder worden, voelen mensen 
zich meer betrokken bij bomen. Bomen kunnen veel langer 
dan een mensenleven mee, en dat biedt de mens een ver-
trouwd perspectief in een hectische, veranderende wereld.

Waar staan ze?
Vanaf januari 2023 kunt u via een interactieve kaart op onze 
website zien welke bomen waardevol zijn. Tot die tijd staat 
er op de groenpagina een lijst met de adressen en de boom-
soorten https://www.geldrop-mierlo.nl/groenbeleid.

VERGADERING 
COMMISSIE VOOR 
BEZWAARSCHRIFTEN

Op maandag 12 december 2022 komt de Commissie 
voor Bezwaarschriften in het gemeentehuis, Meent 
2 te Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

18:30 uur:  Het bezwaar gericht tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor 
het oprichten van 22 woningen aan het 
Landkaartje en de Vlinderlaan in Mierlo.

19:00 uur:  De bezwaren gericht tegen het aanwijzen 
van twee parkeerplaatsen ter hoogte van 
Arwen 11 in Geldrop als oplaadgelegen-
heid voor elektrische voertuigen. 

19:30 uur:  Het bezwaar gericht tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van een tuinhuis aan de Burge-
meester Verheugtstraat 66 in Mierlo.  

Van de hoorzitting worden geluidopnamen gemaakt. 

Wij vragen u contact op te nemen met het secretariaat 
van de Commissie voor Bezwaarschriften indien u 
voornemens bent als toehoorder de zitting bij te wonen. 

GGD BZO sluit testlocatie 
Helmond en opent nieuwe 
pop-up vaccinatielocatie 
Valkenswaard
GGD Brabant-Zuidoost past het aanbod in de test- en 
vaccinatielocaties in de regio aan. Per 12 december sluit 
de Covid-testlocatie Helmond (Varenschut). Vanaf dat 
moment is de testlocatie Eindhoven 6 dagen per week 
op afspraak geopend. Op woensdag 30 november heeft 
de GGD een nieuwe pop-up vaccinatielocatie geopend 
in Valkenswaard, dit wordt de 4e pop-uplocatie die in de 
regio actief is.

Zonder afspraak 
In de pop-up vaccinatielocatie in sporthal De Belleman, 
Bruninckxdal 2, 5551 EV Valkenswaard kunnen inwoners 
zonder afspraak de herhaalprik halen op:
•  Woensdag 30 november, 7 en 21 december van 9.00 tot 

15.45 uur 
• Woensdag 14 december van 9.00 tot 12.30 uur 

Op www.ggdbzo.nl en www.prikkenzonderafspraak.nl staan 
de openingstijden van alle actieve pop-uplocaties in de regio 
vermeld (Bladel, Veldhoven, Someren en Valkenswaard). Op 
pop-uplocaties is alleen de herhaalprik verkrijgbaar.

Zelftesten blijft de norm 
Zelftesten blijft de norm. Wie een positieve zelftest heeft, 
gaat direct in isolatie, het is niet nodig om een bevestigings-
test bij de GGD te laten doen. De GGD-teststraat is bedoeld 
voor specifi eke groepen, namelijk zorgmedewerkers die met 
kwetsbare patiënten werken, 70+ers die in een verpleeghuis 
of andere instelling voor kwetsbare personen wonen of naar 
een dagbesteding gaan, mensen die geen zelftest kunnen 
doen en mensen die een herstelbewijs nodig hebben.

Elektrische fi ets of scooter? Zo gaat je accu langer mee.
Én verklein je de kans op brand!
1 op de 3 Nederlanders heeft een e-bike. En in 2021 zijn er 
zelfs meer e-bikes verkocht dan ‘normale’ fi etsen in ons land. 
Je kunt dus wel zeggen dat elektrische fi etsen, maar ook 
e-scooters, steeds populairder worden.

Geniet langer van je accu én verklein de kans op brand
Door je accu op de juiste manier te laden, gaat hij minder 
snel kapot. Maar wist je dat je hierdoor ook het risico op 
brand door het opladen van je accu verkleint?
Voor het veilig laden van je accu geven we de volgende tips:
1.  Gebruik altijd de originele lader van je accu. Namaakla-

ders kunnen de accu van je e-bike of e-scooter namelijk 
beschadigen. Daarnaast kan een goedkope alternatieve 
lader zorgen voor kortsluiting, waardoor brand kan ont-
staan.

2.  Laad je accu overdag op. Mocht de accu oververhit ra-
ken, dan kan je snel de lader van de stroom afhalen. Is 

de accu oververhit geraakt? 
Neem voordat je jouw e-bike 
of e-scooter weer gebruikt,
contact op met je fi etsspeci-
alist. Die kan zien of je accu 
is beschadigd.

3.  Hang een rookmelder op de 
plek waar je je accu oplaadt. 
Je wordt dan direct gewaar-
schuwd als er iets fout gaat tijdens het laden.

4.  Leg je accu tijdens het opladen altijd op een vlakke on-
dergrond. Zorg er ook voor dat er niets op of onder de 
accu ligt dat in brand kan vliegen.

Meer tips voor veilig laden
Wil je meer tips voor het veilig laden van je accu? 
Kijk op iklaadaccuraat.nl

Afvalinzameling rond de feestdagen
Cure Afvalbeheer verwacht de komende feestdagen een 
piek in de hoeveelheid afval. Met de Kerst in aantocht, 
vragen we graag uw medewerking voor een soepele 
inzameling van het afval. Zo kunnen we ook samen uw 
buurt netjes houden.    

Grijze en groene bakken 
Op 2e Kerstdag (maandag 26 december) zamelt Cure geen 
afval in. Wordt uw container voor restafval of GFT normaal 
gesproken op maandag geleegd? Kijk in de afvalkalender 
wat de eerst volgende reguliere inzameldag is. Let op: dit 
kan een afwijkende dag zijn. 

Inzameling oud papier huis-aan-huis vervalt
De inzameling van het oud-papier vervalt op 2e Kerstdag. 
Kijk in de afvalkalender wat de eerst volgende reguliere inza-
meldag is. Let op: dit kan een afwijkende dag zijn.

Ondergrondse en bovengrondse containers
Door de extra hoeveelheid afval, zullen de ondergrondse en 
bovengrondse afvalcontainers voor glas, oud papier en rest-
afval eerder vol raken. Cure zal daarom rond de feestdagen 
deze containers vaker legen. We willen bijgeplaatst afval (bij-
zet) naast de containers voorkomen en vragen daarbij ook 
uw hulp: 

•  Doe het afval altijd ín de container. Is de container vol? 
Neem de zak dan weer mee naar huis en bewaar deze 
bijvoorbeeld in uw berging. 

•  Zet het afval nooit naast de container; afval hoort niet op 
straat. 

•  Veel dozen van kerstcadeaus en -pakketten? ‘Plet je 
pakket’, oftewel maak dozen plat voordat ze in de contai-
ner gaan.

•  Breng niet op 1 januari uw glas naar de glasbak, maar 
wacht liever een paar dagen.

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op 26 december. Op 24 en 31 
december sluit de milieustraat om 16.00 uur.

Openingstijden Cure rondom de feestdagen
De klantenservice is op 
26 december telefonisch niet be-
reikbaar. 
U kunt wel een melding doen via 
het contactformulier of via 
klantenservice@
cure-afvalbeheer.nl
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Uitbreiding subsidie-
regeling VvE’s 
om ruimtes mee 
te verduurzamen 
De gemeente Geldrop-Mierlo helpt VvE’s graag met het verduurzamen van de gemeen-
schappelijke ruimtes. De subsidie die hier onlangs beschikbaar voor is gekomen, is 
verruimd waardoor ook geld teruggevraagd kan worden voor producten die eerder in 
2022 al gekocht en aangebracht zijn. 

Onlangs viel bij besturen van VvE’s een brief in de bus met daarin uitleg over de subsidie-
regeling waardoor VvE’s de gemeenschappelijke ruimtes goedkoop of zelfs kosteloos kun-
nen verduurzamen. Het maximale bedrag bestaat uit zeventig euro vermenigvuldigd met het 
aantal woningen. Met het geld kunnen kleine energiebesparende producten gekocht worden, 
zoals ledlampen radiatorventilatoren of tochtstrips. Kleine maatregelen die wel degelijk im-
pact hebben op de energierekening. 
Aanvankelijk kwamen alleen producten in aanmerking die onlangs aanschaft waren, maar 
door een wijziging in de regeling mag nu ook geld teruggevraagd worden alle producten die 
in 2022 zijn aangeschaft. 

Hoe werkt de subsidie? 
Samen met haar leden bedenkt het VvE bestuur welke kleine energiebesparende maatrege-
len aangebracht kunnen worden. Om er zeker van te zijn dat het product onder de regeling 
valt, check je de lijst die op www.geldrop-mierlo.nl/duurzaamheid-voor-vves te vinden is. Na 
het aanschaffen en aanbrengen van deze producten ga je naar bovengenoemde website om 
het geld – met hulp van het bonnetje en een bewijs van de Kamer van Koophandel – terug 
te vragen. 

TIPS DUURZAAMHEID

Groei mee naar een gezond klimaat!

Medicijnresten? Lever ze in!
Medicijnen zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg 
over de resten ervan in het milieu. Deze kunnen na gebruik via het riool in 
het oppervlaktewater komen, wanneer medicijnen soms door het toilet en de 
gootsteen gespoeld worden. Medicijnresten hebben een negatieve invloed op 
organismen in water en maken de bereiding van schoon drinkwater moeilijk. 

Breng ongebruikte medicijnen terug naar de apotheek of naar de milieustraat. 

Medicijnresten inleveren bij apotheek: 
Doosjes: lever alleen de strips in.
Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket.
Lege glazen flacons: mogen in de glasbak.
Gebruikte naalden: altijd in de naaldencontainer.

Meer weten? Kijk op www.onswater.nl/medicijnresten. Medicijnen
inleveren

www.geldrop-mierlo.nl

 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER
Nadat enthousiast gereageerd is op de brief in de vorige aflevering 
hebben de leiders van de dierengemeenschap in Nuenen/Geldrop/Mierlo, op-
nieuw een brief gestuurd ondertekend door de apen (Chimpansees). 

Beste buren,
Ik wil het met u hebben over stroperigheid.
Wij hebben met allerlei problemen te maken in het dierenrijk waar jullie ook mee 
te maken hebben en wellicht kun we van elkaar leren. Zo hebben wij onder an-
dere te maken met te koude nachtverblijven omdat de verwarming vanwege de 
energiekosten omlaag gaat en in vele verblijven is niet eens verwarming, hoe-
wel dat best aangenaam is. Nu willen wij de dieren verplichten hun verblijven 
te isoleren, democratie duurt veel te lang, en hebben we een externe adviseur 
ingeschakeld van bureau “Relax met perspex”. Omdat wij deze adviseur wilden 
checken hebben we onderzoeksbureau “Onderzoek elke hoek” gevraagd om 
onderzoek te doen naar de effectiviteit van perspex als isolatiemateriaal. Die 
hebben interviews gehouden met alle dieren en werden bijna verorberd door de 
hyena’s waardoor we ook een beveiligingsdienst in hebben moeten schakelen. 
Goede beveiligingsdiensten zijn echter in dierenland nog onbekend en dus heb-
ben we een adviesbureau, “Leef safe” ingeschakeld om een goede beveiligings-
dienst te selecteren. We bleken ons echter te moeten houden aan landelijke die-
rentuinregels en moesten een Europese aanbesteding doen zodat we nu even 
onszelf beveiligen door wat tijgers los te laten. Intussen loopt er ook nog een 
integriteitsonderzoek tegen de gorilla. Die heeft via persoonlijke contacten met 
de CEO van “Relax met Perspex”  isolatie aan laten brengen in het nachtverblijf 
van zijn gorilla zoon. 

Dat alles heeft er nu toe geleid dat er een integrale procesbegeleider 
op de dierencommunity is gezet die opdrachtgestuurd werken gaat invoeren. 
Wij maken dan de opdrachten. Top-down dus. We krijgen wel wat verzet van de 
Flamingo’s maar die staan niet op twee benen. Wankele figuren, die we nu een 
cursus luisteren hebben aangeboden. 

Intussen zijn wij al een paar jaar bezig met ons isolatieproject 
en hoewel wij weten dat een klimaatburgemeester helemaal niks in de pap te 
brokkelen heeft verzoeken wij hem toch actie te ondernemen. Wij zijn allergisch 
geworden voor adviesbureaus, externe adviseurs en onderzoeken. Wij zijn in het 
dierenrijk van onschatbare waarde voor de instandhouding van dierensoorten 
en het dierenplezier van velen. Wij zouden ook liever rondslingeren aan lianen, 
maar nu we er toch zijn maken we er het beste van. Actie!

Ik houd u op de hoogte en ga het de volgende keer hebben over uitstoot.

Rob van Otterdijk 
Rob van Otterdijk is inwoner van Geldrop-Mierlo en schrijft als onafhankelijk 
opererende ‘klimaatburgemeester’ om de twee weken een column over wat 
hem bezighoudt op het gebied van duurzaamheid.
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Terugblik 2022

Energiezuinig wonen? Met deze tips helpt 
het EnergieHuis Slim Wonen u op weg 
In drie succesvolle informatiebijeenkomsten in 
Geldrop en in Mierlo namen de energiecoaches van het 
EnergieHuis Slim Wonen geïnteresseerde inwoners mee 
langs de mogelijkheden van gasarm wonen, isoleren en 
warmtepompen. Kon u hier niet bij zijn? Niet getreurd. 
Hieronder staat een korte samenvatting en u leest hoe 
de deskundige coaches u verder kunnen helpen. 

In september werden inwoners gewezen op de voordelen 
van gasloos wonen. Door geen gebruik meer te maken van 
gas ben je namelijk niet alleen duurzaam bezig, maar breng 
je ook je eigen energierekening naar beneden. Ondanks de 
investeringen die nodig zijn, zijn de maatregelen uiteinde-
lijk toch voordelig voor de portemonnee. Verder praatten de 
energiecoaches inwoners bij over alles wat nodig is om gas-
arm of zelfs gasloos te wonen. Zo is goede isolatie, ventilatie 
en het effi ciënt gebruiken van energie essentieel. 

Isoleren
In oktober ging het over isoleren, een noodzakelijke stap op 
weg naar gasloos wonen. Door isolerend materiaal zoals glas- 
of steenwol, vlas of bubbelfolie aan te brengen zorg je ervoor 
dat er geen warmte meer verloren gaat via de buitenmuren, het 
dak of de vloer. Ook minder aangrijpende maatregelen helpen 
de warmte binnen te houden, zoals het plaatsen van tochtstrips, 
deurdrangers of een gordijn voor de deuren. Om vochtproble-
men te voorkomen is het bij een goed geïsoleerd huis belangrijk 
om te blijven ventileren, benadrukken de energiecoaches. 

Warmtepompen
In de voorlopig laatste avond in de reeks van bijeenkomsten 
vertelden de energiecoaches over warmtepompen. Hoe 
werkt een warmtepomp eigenlijk en welke stappen zijn er 
nodig om er eentje te kunnen laten installeren? De coaches 
legden nog maar een keer uit dat een huis allereerst goed 

geïsoleerd moet zijn en dat de radiatoren op lage tempera-
tuur kunnen verwarmen. Vervolgens moet gekeken worden 
waar de unit geïnstalleerd kan worden en voor welke soort 
gekozen wordt. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een 
hybride warmtepomp aan te schaffen, waardoor je nog deels 
gas blijft gebruiken. Alleen nog stroom gebruiken? Dan zou 
een all electric warmtepomp geschikt zijn. Helemaal goed 
voor de aarde én de portemonnee zou zijn om (extra) zon-
nepanelen op het dak te leggen, zodat de gebruikte stroom 
ook nog groen is. 

Ieder huis is anders en vraagt om maatwerk 
Steeds weer benadrukten de energiecoaches dat ieder huis 
anders is en dat maatwerk noodzakelijk blijft. Om mensen te 
helpen door de bomen het bos te blijven zien, geven de coa-
ches gratis voorlichting. Iedere 1ste en 3de zaterdag van de 
maand tussen 11.00 uur en 13.00 uur kunnen mensen terecht 
in D’n Intheek in Mierlo, en iedere 2de en 4de zaterdag van 
de maand tussen 11.00 uur en 13.00 uur in de bibliotheek in 
Geldrop. Heeft u behoefte aan een langer gesprek? Maak dan 
een afspraak via geldrop-mierlo@energiehuissslimwonen.
nl.  Zelf onderzoek doen achter de computer? Doe de eigen 
woning Quickscan op www.energiehuisslimwonen.nl/actie-
pagina/quickscan? Geïnteresseerd in verduurzamen maar 
vragen over de fi nancieringsmogelijkheden? Ga naar https://
www.geldrop-mierlo.nl/subsidies-en-fi nancieringsmogelijkheden 

Terugblik 2022 

Steeds meer open-
bare laad palen 
in straatbeeld 
Geldrop-Mierlo
Meer en meer mensen kiezen ervoor om voortaan met 
een elektrische auto de weg op te gaan. Dat vraagt ook 
meer laadpunten. Deze trend is ook te zien in Geldrop-
Mierlo. In 2022 kwamen er in onze gemeente maar liefst 
33 openbare laadpalen bij. 

In totaal zijn er in Geldrop-Mierlo nu 74 openbare laadpalen. 
Dit komt neer op 147 laadpunten, aangezien over het alge-
meen twee auto’s per paal kunnen laden. Het is de bedoe-
ling dat er in de toekomst nog meer laadpunten beschikbaar 
komen voor inwoners die elektrisch kunnen en willen rijden. 
De gemeente heeft dit jaar daarom een tweede plankaart 
voorgelegd aan inwoners, zodat we in de toekomst nog meer 
palen kunnen gaan plaatsen. 

Heeft u binnenkort ook een elektrische auto en dus 
behoefte aan een oplaadpunt? 
Op www.oplaadpalen.nl kunt u zien waar de dichtstbijzijnde 
laadpaal voor u te vinden is. Staat er geen in de buurt? Via 
www.geldrop-mierlo.nl/oplaadpaal-elektrische-auto kunt u een 
verzoek indienen voor het plaatsen van een paal bij u in de 
buurt. U leest hier ook welke voorwaarden hiervoor gelden. Zo 
mag u bijvoorbeeld geen eigen parkeergelegenheid hebben. 

legden nog maar een keer uit dat een huis allereerst goed www.geldrop-mierlo.nl/subsidies-en-fi nancieringsmogelijkheden 

Groei mee naar een gezond klimaat!

BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Nachtegaallaan 4 in Mierlo
Datum ontvangst : 27 november 2022
Omschrijving : Het wijzigen van de gevelindeling
Zaaknummer : 17711476525

Locatie :  Villapark ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
29) in Geldrop

Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een berk door stam-

rot niet duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 17711476552

Locatie :  Colck ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 8) in 
Mierlo

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

met zwamaantasting niet duur-
zaam te handhaven 

Zaaknummer : 17711475842

Locatie :  Dalkruid ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
18) in Mierlo

Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving :  et rooien van een spar in verband 

met zeer slechte conditie.
Zaaknummer : 17711476861

Locatie :  IJsvogel ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 2) 
in Geldrop

Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving :  et rooien van twee beuken in 

verband met Zwamaantasting en 
wortelrot niet duurzaam te 
handhaven

Zaaknummer : 17711476932

Locatie :  Neerlandstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 25) in Geldrop

Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een Gleditsia in 

verband met zwamaantasting op 
de stamvoet                                

Zaaknummer : 17711477647

Locatie :  Schoolstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij nummer 
42) in Mierlo

Datum ontvangst : 7 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een es door 

zwamaantasting niet duurzaam te 
handhaven

Zaaknummer : 17711477694

Locatie :  Sporkehout ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 45) in Geldrop

Datum ontvangst : 27november 2022
Omschrijving :  het rooien van een eik in verband 

sterk teruglopende conditie, hier-
door geringe levensduur 

Zaaknummer : 17711477729

Locatie :  Silmarien ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
16) in Geldrop

Datum ontvangst : 22 november 2022
Omschrijving :  Het rooien van vijf hemelbomen in 

verband met zwamaantasting 
Zaaknummer : 17711477769

Locatie :  Bekelaar ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
19) in Mierlo

Datum ontvangst : 30 november 2022
Omschrijving :  het rooien van 20 eiken in verband 

met de reconstructie van de rij-
baan niet duurzaam te handhaven 

Zaaknummer : 17711477781

Locatie : Kleine vuurvlinder 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 november 2022
Omschrijving :  het plaatsen van een veranda en 

tuinhuis
Zaaknummer : 17711478944



Locatie : Mierloseweg 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 november 2022
Omschrijving :  een verlenging van de bestaande 

zuidelijke muur van het Landgoed 
met een hekwerk, gelijk aan een 
poort

Zaaknummer : 17711478820

Locatie :  Burgemeester Berkhouthof 1 in 
Mierlo

Datum ontvangst : 25 november 2022
Omschrijving : het plaatsen van een aanbouw
Zaaknummer : 17711480465

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)
Locatie :  Villapark ongenummerd (open-

bare ruimte nabij huisnummer 
29) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 1 december 2022
Omschrijving :  het rooien van een berk door stam-

rot niet duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 17711476552

Locatie :  Heer de Heuschweg 115 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 2 december 2022
Omschrijving : het plaatsen van een tuinkamer
Zaaknummer : 17711397287

Locatie :  Nuenenseweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 33) in Geldrop 

Verzenddatum besluit : 28 november 2022
Omschrijving :  Het rooien van één Amerikaanse 

eik i.v.m. zwamaantasting, door 
houtrot verhoogde kans op stam-
breuk

Zaaknummer : 17711467906

Locatie :  Schoolstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 42) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 2 december 2022
Omschrijving :  het rooien van een es in verband 

met zwamaantasting niet duur-
zaam te handhaven

Zaaknummer : 17711477694

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)
Locatie : Smient 17 in Geldrop
Omschrijving : Het renoveren van de voorgevel
Zaaknummer : 17711394581

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)
Locatie : Linze 3 in Geldrop
Datum ter inzage : 8 december 2022
Omschrijving :  het aanpassen van een brandcom-

partiment
Zaaknummer : 17711433192

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. 

Voor bekendmakingen met nummer 3 geldt: De beslui-
ten en overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie 
zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u 
een afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 
(040) 289 38 93. Tegen deze besluiten kan eenieder bin-
nen zes weken vanaf de dag na publicatie, een zienswijze 

indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Tijdens deze periode kunt u ook een 
mondelinge zienswijze indienen. 

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Trimpert, Mierlo
Verzenddatum besluit :  29 november 2022
Omschrijving :   Wielerronde op 5 juli 2023 van 

19.00 uur tot 21.00 uur.
Zaaknummer :  1447232 

Locatie :  Mierloseweg 1, Geldrop
Verzenddatum besluit :  29 november 2022
Omschrijving :   Spookkasteel op 27, 28 januari en 

op 3, 4, 10, 11 februari 2023. 
Zaaknummer :  1461556

Locatie :  Heuvel/ Horecaplein, Geldrop
Verzenddatum besluit :  29 november 2022
Omschrijving :   Nieuwjaarsconcerten op 7 januari 

2023 van 19.00 uur tot 1.00 uur. 
Zaaknummer :  1422120

Locatie :  ’t Patronaat, Mierlo
Verzenddatum besluit :  29 november 2022
Omschrijving :   Ontheffi ng sluitingsuur Mierlose 

Mens op 6 januari 2023 tot 1.00 
uur. 

Zaaknummer :  1476149

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

Bekendmaking aanwijzing waardevolle 
bomen

Bij beschikking van 15 november 2022 heeft het 
college besloten om de volgende bomen aan te wijzen 
als waardevolle boom:

Geldrop
Nummer Adres Boomsoort
28114 Akert 148  Metasequoia 

glyptostroboides
27718 Barrier Quercus robur
27714 Beneden Beekloop 56  Fagus sylvatica ‘

Atropunicea’
28115 Beneden Beekloop 67 Liriodendron tulipifera
761 Beneden Beekloop 90 Robinia pseudoacacia
1184 Beneden Beekloop 90 Robinia pseudoacacia

3376 Beneden Beekloop 90 Robinia pseudoacacia
6171 Beneden Beekloop 90 Robinia pseudoacacia
6787 Beneden Beekloop 90 Platanus hispanica
8417 Beneden Beekloop 90 Robinia pseudoacacia
15546 Beneden Beekloop 90 Robinia pseudoacacia
1456 Beneden Beekloop Robinia pseudoacacia
27715 Bogardeind 149 Platanus hispanica
27716 Bogardeind 151 Aesculus carnea
27717 Bogardeind 155 Fagus sylvatica
28118 Bogardeind 179 Juglans regia
27719 Brink 1  Aesculus 

hippocastanum
27720 Brink 1 Platanus acerifolia
27721 de Lammert 9 Acer rubrum
995 Dommelstraat 16  Aesculus hippocasta-

num ‘Baumanii’
3192 Dommelstraat 16  Aesculus hippocasta-

num ‘Baumanii’
28119 Dravikstraat 3 Quercus palustris
28120 Dravikstraat 3 Castanea sativa
28121 Dravikstraat 3 Quercus palustris
28381 Dravikstraat 3 Acer
28382 Dravikstraat 3 Acer
28376 Dravikstraat 3 Quercus rubra
27723 Dwarsstraat 35 Pterocarya fraxinifolia
27726 Dwarsstraat 71  Aesculus 

hippocastanum
27727 Eeuwselstraat 1  Prunus serrulata 

‘Kanzan’
27728 Eeuwselstraat 1  Prunus serrulata 

‘Kanzan’
28559 Eindhovenseweg 111 Quercus robur
28560 Eindhovenseweg 111 Fagus sylvatica
28949 Eindhovenseweg 111 Quercus robur
28950 Eindhovenseweg 111 Quercus robur
28951 Eindhovenseweg 111 Quercus robur
27729 Eindhovenseweg 113  Fagus sylvatica 

Atropunicea’
28156 Eindhovenseweg 115  Aesculus 

hippocastanum
27730 Eindhovenseweg 127 Quercus robur
27733 Eindhovenseweg 64 Fagus sylvatica
27736 Eindhovenseweg 72 Quercus robur
27734 Eindhovenseweg 72  Aesculus 

hippocastanum
27735 Eindhovenseweg 72  Aesculus 

hippocastanum
27731 Eindhovenseweg Acer
27732 Eindhovenseweg  Aesculus 

hippocastanum
28165 Elsbroekpad (t.o. nr. 9) Salix alba
7434 Elzenhof 9 Tilia platyphyllos
9439 Elzenhof 9 Tilia platyphyllos
10643 Elzenhof 9 Tilia platyphyllos
10747 Elzenhof 9 Corylus colurna
11916 Elzenhof 9 Tilia platyphyllos
28945 Gaspeldoorn 3 Robinia pseudoacacia
28946 Gaspeldoorn 3 Robinia pseudoacacia
28947 Gaspeldoorn 3 Robinia pseudoacacia
28948 Gaspeldoorn 3 Robinia pseudoacacia
27915 Gaspeldoorn 4 Robinia pseudoacacia
28942 Gaspeldoorn 4 Robinia pseudoacacia
28943 Gaspeldoorn 4 Robinia pseudoacacia
27737 Genoenhuis 49  Aesculus 

hippocastanum
27738 Genoenhuis 8 Tilia cordata
27739 Genoenhuis 8 Tilia cordata
27740 Genoenhuis 8 Tilia cordata
3312 Genoenhuis Tilia europaea
12414 Genoenhuis Tilia europaea
14730 Genoenhuis Tilia europaea
27741 Genoenhuizerweg 9 Quercus robur
539 Gijzenrooiseweg 3 T Quercus robur
6432 Gildestraat 1 Platanus hispanica
9036 Gildestraat 1 Platanus hispanica
13526 Gildestraat 1 Platanus hispanica
14095 Gildestraat 1 Platanus hispanica
27725 Grote Bos 8 F Tilia cordata
27724 Grote Bos 8F Tilia cordata
9331 Hazelaar 47 Acer
9612 Hazelaar 47 Acer
11511 Hazelaar 47 Acer
12631 Hazelaar 47 Platanus
13326 Hazelaar 47 Tilia
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Gemeente actueel

13807 Hazelaar 47 Acer
28929 Hazelaar 47 Acer
28116 Hazelaar 9 Betula pendula
15986 Heggestraat t.o. nr. 85  Acer platanoides 

‘Olmsted’
28166 Heibeekstraat 40  Prunus serrulata 

‘Kanzan’
22568 Hekelstraat 4  Tilia europaea 

‘Euchlora’
22569 Hekelstraat 4  Tilia europaea

‘Euchlora’
22570 Hekelstraat 4  Tilia europaea 

‘Euchlora’
27746 Helze 1 Acer saccharinum
27747 Helze 1 Acer saccharinum
27748 Helze 1 Acer saccharum
28167 Helze 19 Quercus robur
27750 Helze 20 Quercus robur
27751 Helze 21 Quercus robur
28168 Hertogenlaan 1  Fagus sylvatica

‘Atropunicea’
28289 Hertogenlaan 145 Fagus sylvatica
28169 Hertogenlaan 151 Populus euramericana
7796 Hilderberg 9 Quercus robur
19945 Hilderberg 9 Quercus robur
29643 Hoog Geldrop 37  Cedrus libani ‘Atlantica 

Glauca’
27812 Hoog Geldrop 69  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
27813 Hoog Geldrop 69  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
27814 Hout oost 11 Quercus robur
28364 Hout oost 12 Acer platanoides
28360 Hout oost 13 Acer
28361 Hout oost 13 Quercus palustris
28363 Hout oost 13 Acer
28930 Hout oost 15 Juglans regia
28931 Hout oost 15 Acer
28176 Hout oost 5 Juglans regia
27815 Houterbrugweg 9 Fagus sylvatica
28210 Hulst 38 Tilia platyphyllos
28211 Hulst 38 Tilia platyphyllos
27818 Hulst 87 B Salix alba
27211 Hulst te Geldrop Quercus robur
27213 Hulst te Geldrop Quercus robur
27216 Hulst te Geldrop Quercus robur
27217 Hulst te Geldrop Quercus robur
28215 Hulsterweg 2 Fagus sylvatica
28216 Hulsterweg 2  Acer pseudoplatanus 

‘Atropurpureum’
6940 Jan Raassensweg 1 Quercus rubra
11825 Josephinehof 9 Sophora japonica
28218 Josephinehof 9 Laburnum alpinum
28219 Josephinehof 9 Acer negundo
9681 Lindenhof 9 Betula nigra
19947 Linze 3 te Geldrop Fagus sylvatica
19948 Linze 3 te Geldrop Fagus sylvatica
19949 Linze 3 te Geldrop Fagus sylvatica
19950 Linze 3 te Geldrop Fraxinus excelsior
19951 Linze 3 te Geldrop Fagus sylvatica
28221 Linze 3 te Geldrop Fraxinus excelsior
28460 Linze 3 te Geldrop Fraxinus excelsior
538 Mierloseweg (naast nr. 7) Fagus sylvatica
17847 Mierloseweg (naast nr. 7)  Aesculus 

hippocastanum
28933 Mierloseweg (naast nr. 7) Thuja
17818 Mierloseweg (voor nr 23)  Tilia europaea ‘Zwarte 

Linde’
28932 Mierloseweg 48  Aesculus 

hippocastanum
28941 Mierloseweg 5 Tilia
27825 Neerlandstraat 5 Quercus robur
15464 Nieuw Erfseweg 13 Liriodendron tulipifera
27826 Nieuwendijk 46 A Acer pseudoplatanus
27832 Nieuwendijk 46 A Fagus sylvatica
27831 Nieuwendijk 46A  Fagus sylvatica 

‘Pendula’
27833 Nieuwendijk 48  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
28935 Nieuwendijk 52 Robinia pseudoacacia
28938 Nieuwendijk 52 Quercus robur
28939 Nieuwendijk 52 Castanea sativa
28940 Nieuwendijk 52 Quercus rubra
30573 Nieuwendijk 52 Acer

30574 Nieuwendijk 52  Quercus robur 
‘Fastigiata’

30575 Nieuwendijk 52  Quercus robur 
‘Fastigiata’

30576 Nieuwendijk 52  Fagus sylvatica 
‘Purpurea’

30577 Nieuwendijk 52  Sequoiadendron 
giganteum

30578 Nieuwendijk 52  Metasequoia 
glyptostroboides

3486 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
3860 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
5567 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
5728 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
5798 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
8346 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
10294 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
10360 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
11664 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
12792 Nw Erfseweg Robinia pseudoacacia
28225 Oosteinde 12 Fagus sylvatica
28226 Papenvoort 57 Juglans regia
28227 Papenvoort 7 Liriodendron tulipifera
28952 Papenvoort 70 A Fagus sylvatica
28230 Parallelweg 62  Aesculus hippocasta-

num ‘Baumanii’
7717 Parallelweg B 10 Acer platanoides
27838 Pastoor van Hooffstraat 1 Fagus sylvatica
27839 Pastoor van Hooffstraat 1 Fagus sylvatica
28953 Pastoor van Hooffstraat 1 Fagus
28960 Pastoor van Hooffstraat 1 Fagus
19297 Pessershof 59 T Platanus acerifolia
19298 Pessershof 59 T Platanus acerifolia
19299 Pessershof 59 T Platanus acerifolia
19300 Pessershof 59 T Platanus acerifolia
28117 Plataanhof 8 Betula nigra
11766 Rielsedijk 38 Quercus robur
13931 Rielsedijk 44 Quercus robur
27840 Rielsedijk Quercus robur
28231 Rulstraat 14/16 Liriodendron tulipifera
28232 Rulstraat 18 Sophora japonica
28233 Rulstraat 2/4 Liriodendron tulipifera
27841 Rulstraat 31  Aesculus hippocasta-

num
27842 Sleedoorn 20 Quercus robur
14420 Sleedoorn  Betula pendula 

‘Laciniata’
14033 Sluisstraat (pleintje)  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
20991 Speeltuinpad 5 Tilia cordata
21007 Speeltuinpad 5 Acer
21008 Speeltuinpad 5 Platanus acerifolia
21009 Speeltuinpad 5 Fagus sylvatica
21010 Speeltuinpad 5 Fagus sylvatica
21011 Speeltuinpad 5 Tilia cordata
21012 Speeltuinpad 5 Platanus hispanica
24939 Speeltuinpad 5 Acer platanoides
3731 Tournooiveld 5 Acer platanoides
9285 Tournooiveld 5 Parrotia persica
9793 Tournooiveld 5  Tilia europaea

 ‘Euchlora’
10270 Tournooiveld 5 Acer campestre
15058 Tournooiveld 5 Alnus spaethii
22258 Tournooiveld 5 Alnus incana
663 Tournooiveld Quercus cerris
6898 Tournooiveld Quercus ilex
15557 Tournooiveld Sophora japonica
26326 Tournooiveld Betula pendula
30392 Van Almondestraat t.o.  Styphnolobium
 nr. 1 japonicum
28238 Villapark 17  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
28239 Villapark 24  Metasequoia 

glyptostroboides
28240 Villapark 32 Fagus sylvatica
28241 Villapark 4 Quercus robur
27850 Villapark 8 Quercus robur
28372 Vlier 20 Cedrus libani
28374 Vlier 20 Acer rubrum
28375 Vlier 3 Fagus sylvatica
27851 Volmolenplein 20 Robinia pseudoacacia
28247 Wilhelminalaan 19 Juglans regia
6854 Winkelcentrum  Tilia europaea
 Coevering 1 B ‘Pallida’

15852 Ziggenstraat 42  Aesculus 
hippocastanum 
‘Baumannii’

27852 Ziggenstraat 45 Acer saccharinum
27853 Ziggenstraat 45  Metasequoia 

glyptostroboides
28161 Zomerland 3 Quercus robur
28162 Zomerland 3 Quercus robur
28163 Zomerland 3 Quercus robur
  
Mierlo
Nummer Adres Boomsoort
21500 Aardborsteweg  Quercus
 (voor nr 15) palustris
22968 Aardborsteweg  Quercus
 (voor nr 15) palustris
22969 Aardborsteweg  Quercus
 (voor nr 15) palustris
16449 Aardborstweg  Fagus
 (voor nr 27) sylvatica
11309 Aardborstweg 21 Tilia platyphyllos
28251 Aardborstweg 27  Aesculus 

hippocastanum
27858 Aardborstweg 38  Salix sepulcralis 

‘Chrysocoma’
28252 Belenberg 4 Fagus sylvatica
28844 Boslaan 3 Liriodendron tulipifera
28842 Broekstraat 43  Aesculus 

hippocastanum
28253 Broekstraat 47 Tilia cordata
11862 Broekstraat 64 Fagus sylvatica
28256 Broekstraat 67 Juglans regia
15548 Brugstraat 44 Fagus sylvatica
21127 Brugstraat 72 Fagus sylvatica
27892 Burgemeester  Acer
 Termeerstraat 11 pseudoplatanus
27893 Burgemeester  Aesculus
 Termeerstraat 50 hippocastanum
27891 Burgemeester 
 Verheugtstraat 21 Pyrus
28540 Dorpsstraat 114 Fagus sylvatica
28258 Fazantlaan 15  Aesculus 

hippocastanum
27894 Fazantlaan 24 Quercus robur
28846 Geldropseweg 40 Fagus sylvatica
28847 Geldropseweg 40 Fagus sylvatica
28848 Geldropseweg 40 Fagus sylvatica
28849 Geldropseweg 40 Fagus sylvatica
28850 Geldropseweg 40 Quercus robur
28851 Geldropseweg 40 Quercus robur
10363 Graspieper 10 B Tilia cordata ‘Rancho’
27895 Heer Dickbierweg  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
27896 Heezerweg 10  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
28278 Heezerweg 10 Tilia cordata
8067 Heiderschoor 2  Salix sepulcralis 

‘Chrysocoma’
11037 Irenestraat Fagus
28279 Kasteelweg 12 Juglans regia
27897 Kasteelweg 16  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
22806 Kasteelweg Tilia cordata ‘Rancho’
27898 Kerkstraat 18 Fagus sylvatica
28280 Langenakker 2  Fagus sylvatica 

‘Pendula’
28843 Luchen 2 Prunus avium
28281 Luchen 24 Juglans regia
27819 Meidoorn 25 Quercus robur
28222 Meidoorn 9 Fagus sylvatica
2840 Molenkamp 4 Fraxinus excelsior
28282 Nachtegaallaan 7  Fagus sylvatica 

‘Atropunicea’
27900 Oudvensestraat 15  Salix sepulcralis 

‘Chrysocoma’
14145 Overakker 5 Acer pseudoplatanus
28845 Overakker 6A Juglans regia
27901 Overakker 7 A  Aesculus 

hippocastanum
27902 Pastoor de  Fagus sylvatica
 Winterstraat 1 ‘Atropunicea’
2702 Pastoor de  Fagus sylvatica
 Winterstraat 19 ‘Purpurea’
3140 Pastoor  Fagus sylvatica
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 de Winterstraat 19 ‘Purpurea’
6043 Pastoor de  Fagus sylvatica
 Winterstraat 19 ‘Purpurea’
7822 Pastoor de Robinia 
 Winterstraat 19 pseudoacacia
28268 Pastoor de Fagus 
 Winterstraat 19 sylvatica
28269 Pastoor de Fagus
 Winterstraat 19 sylvatica
28270 Pastoor de  Quercus
 Winterstraat 19 robur
28271 Pastoor de Quercus 
 Winterstraat 19 robur
28272 Pastoor de  Quercus
 Winterstraat 19 robur
28273 Pastoor de  Quercus
 Winterstraat 19 robur
28274 Pastoor de  Quercus
 Winterstraat 19 robur
28275 Pastoor de  Quercus
 Winterstraat 19 robur
28276 Pastoor de  Quercus
 Winterstraat 19 robur
28277 Pastoor de  Juglans
 Winterstraat 19 regia
27914 Pastoor de  Carpinus
 Winterstraat 8 betulus
142 Santheuvel Quercus robur
316 Santheuvel Quercus robur
485 Santheuvel Quercus robur
861 Santheuvel Quercus robur
1635 Santheuvel Quercus robur
1932 Santheuvel Quercus robur
2082 Santheuvel Quercus robur
5856 Santheuvel Quercus robur
5916 Santheuvel Quercus robur
6911 Santheuvel Quercus robur
7558 Santheuvel Quercus robur
8345 Santheuvel Quercus robur
8681 Santheuvel Quercus robur

10682 Santheuvel Quercus robur
11099 Santheuvel Quercus robur
11216 Santheuvel Quercus robur
14667 Santheuvel Quercus robur
15513 Santheuvel Quercus robur
15800 Santheuvel Quercus robur
16356 Santheuvel Quercus robur
16367 Santheuvel Quercus robur
27905 Sint Catharinaweg 2 Tilia cordata
27906 Sint Catharinaweg 2 Tilia cordata
27907 Sint Catharinaweg 2 Tilia cordata
3504 Sint Sebastiaanweg 19 Quercus robur
28283 Stepekolk 11 Juglans regia
27908 Trimpert 23 Betula pendula
27909 Trimpert 28 Prunus avium
27910 Trimpert 34 Quercus robur
28284 Trimpert 34 Fagus
28285 Trimpert 34 Fagus
28286 Trimpert 34 Juglans regia
7061 Trimpert hoek  Tilia
 Aardborstweg platyphyllos
15607 Trimpert hoek  Tilia
 Aardborstweg platyphyllos
27911 Voortje 45 Tilia cordata
27912 Voortje 45 Tilia cordata
27913 Voortje 45 Tilia cordata
27003 Weteringpark Tilia cordata
27009 Weteringpark Quercus robur

De aanwijzing van waardevolle bomen is geregeld in arti-
kel 11 van de Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2019. Een 
nadere uitwerking hiervan is opgenomen in de module Be-
scherming van het Groenbeleidsplan 2014-2024. 

Waardevolle bomen genieten extra bescherming; er is bij-
voorbeeld een omgevingsvergunning nodig om deze te mo-
gen kappen. 

Ter inzage
Met ingang van vrijdag 9 december 2022 liggen de boom-
rapporten waarop deze bomen beschreven zijn (inclusief 
motivering voor de aanwijzing) gedurende zes weken ter in-
zage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 
in Geldrop. De publiekshal is geopend van maandag tot en 
met donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-
12.30 uur.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met deze 
beslissing? Dan kunt u ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht vanaf 8 december 2022 gedurende 6 weken bezwaar 
bij ons aantekenen. Het bezwaarschrift bevat ten minste uw 
naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift heeft 
geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daar-
naast dient het bezwaarschrift door u te zijn ondertekend. 
Uw bezwaarschrift kunt u per post aan het college burge-
meester en wethouders van Geldrop-Mierlo richten. Het 
postadres is postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er 
ook voor kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen 
via https://www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken/. Hiervoor 
moet u beschikken over een elektronische handtekening (Di-
giD voor particulieren / E-Herkenning voor bedrijven).  

Voorlopige voorziening
Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het be-
sluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan kunt u een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Oost-Brabant (sector bestuursrecht, Post-
bus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Aan het indienen 
van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via 
https://mijn.rechtspraak.nl/keuze worden ingediend. 
Daarvoor moet u eveneens beschikken over een digitale 
handtekening. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 


