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65 jaar getrouwd:
Briljanten Bruidspaar 
meneer en mevrouw 
Verleg-De Graef
Op donderdag 8 december feliciteerde burgemeester 
Jos van Bree het briljanten bruidspaar meneer en me-
vrouw Verleg-De Graef. Zij waren op 26 november 65 jaar 
getrouwd! Hij overhandigde hen een mooi boeket 
bloemen. Van harte gefeliciteerd samen!

Fotograaf: Marco Magielse

Zondag 8 januari 2023 van 14.00 - 16.00 uur
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2023
Gemeente Geldrop-Mierlo
Een feestelijk programma met live optredens, gratis oliebollen, koffie, thee, 
chocomelk en glühwein

• Locatie:   Horecaplein Geldrop 
• Aanvang:   14.00 uur
• Programma:  Muziek van de gezamenlijke harmonieën van    

                Geldrop-Mierlo, coverband Take 5 en de 
      nieuwjaarsspeech van burgemeester Jos van Bree

• Einde:      16.00 uur

Nationale Vrijwilligersdag
Op woensdag 7 december was het Nationale Vrijwilligersdag. Wethouder Peter Looijmans heeft die dag de Super 
Vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente in het zonnetje gezet. Vrijwilligers van Stichting ‘t Saam en Vereniging 
Uno Animo ontvingen een cheque ter waarde van € 1.000,- . De derde winnaar, Stichting KommuS, ontvangt de 
cheque op een later moment. 

Openingstijden gemeentehuis met de 
feestdagen
De feestdagen komen weer dichterbij. Hieronder treft 
u meer informatie aan over de openingstijden van het 
gemeentehuis in december 2022.

Het gemeentehuis is gesloten:
• Dinsdag 20 december vanaf 15:00 uur;
• Maandag 26 december Tweede Kerstdag.

Telefonische bereikbaarheid:
Op de tijden dat de gemeente is gesloten, is er ook niemand 
telefonisch bereikbaar. Voor het melden van storingen en ca-
lamiteiten gaat u naar onze website 
www.geldrop-mierlo.nl of 
belt u (040) 289 38 93.

Fotograaf: Marco Magielse Fotograaf: Marco Magielse
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Wilt u op de hoogte blijven over:
• Aanpak geurhinder Pali Geldrop 
• Ontwikkeling distributiecentrum bedrijventerrein Eeneind-West Nuenen

Mis niets!
Abonneer u via www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief 

Meer hierover leest u in de Nieuwsbrief Pali Geldrop B.V.

Slachterij Pali Geldrop vraagt 
revisievergunning aan
Al meerdere jaren vragen buurtbewoners 
aandacht voor geurhinder veroorzaakt 
door bedrijfsmatige activiteiten op het 
industrieterrein Emopad in Geldrop. 
De gemeente Geldrop-Mierlo ontvangt 
meldingen van geuroverlast waarbij 
voornamelijk Pali Geldrop B.V. (hierna 
Pali), gevestigd op Industriepark 10 wordt 
genoemd.

Goed informeren
Met alle partijen wordt samengewerkt om 
deze situatie te verbeteren. Om alle betrok-
kenen hierin mee te nemen, hebben we een 
nieuwsbrief in het leven geroepen. Wethou-
der Frans Stravers die onder meer gaat over 
natuur en milieu zegt hierover het volgende: 
‘Het is een ingewikkelde situatie die in de 
loop der jaren zo is ontstaan. Natuurlijk wil-
len we de overlast zoveel mogelijk beperken. 
We houden daarom de situatie in goed over-
leg met Pali en direct omwonenden in de ga-

ten en bekijken verder welke alternatieven er 
zijn. Ik vind het daarnaast erg belangrijk om 
alle andere betrokkenen goed te informeren 
over het proces waarin we zitten. Dit gaan 
we sowieso met enige regelmaat doen.’

In de eerste nieuwsbrief die onlangs is ver-
stuurd aan het Buurtcomité Geldrop blikken 
we terug op het gesprek met Pearl de Ruij-
ter van Buurtcomité Geldrop, lichtten we het 
proces voor de aanvraag van de revisiever-
gunning toe, geven we aan wat Toezicht en 
handhaving de afgelopen tijd heeft onder-
nomen om te controleren of Pali zich aan 
de milieuwetgeving houdt en wordt vooruit 
geblikt op het onderzoek naar een mogelijke 
verplaatsing van Pali.

Wilt u de nieuwsbrief Pali Geldrop ook ont-
vangen? Ga dan naar 
www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief

Nieuwsbrief Bedrijventerrein Eeneind-West Nuenen

Gemeente bereidt zich voor 
op bezwarenprocedure
Om betrokkenen te informeren over de 
ontwikkelingen rondom het geplande 
distributiecentrum op bedrijventerrein 
Eeneind-West in Nuenen, is er een 
nieuwsbrief opgezet. Onlangs is er weer 
een nieuwsbrief verspreid. Wilt u deze 
nieuwsbrief ook ontvangen? Abonneer 
u dan via www.geldrop-mierlo.nl/
nieuwsbrief

Samengevat
In de laatste nieuwsbrief vertelt wethou-
der Frans Stravers wat er besproken is 
met twee bezorgde omwonenden van het 
Actiecomité Eeneind-West. ‘Het was een 
prettig gesprek en maakte duidelijk dat we 
in deze kwestie samen willen optrekken. 
Op dit moment wordt er achter de scher-
men informatie verzameld en vinden er 
voorbereidingen plaats om snel te kunnen 
schakelen zodra duidelijk is wat er gebeurt 
met de vergunning. Het gaat niet alleen om 
de bewoners die in de omgeving wonen 
van Eeneind-West. Het is voor heel veel 
bewoners relevant. De verkeersafwikkeling 
vanuit het toekomstige distributiecentrum 
zou zomaar dwars door onze gemeente 
kunnen lopen.’

Stand van zaken vergunningaanvraag
Zoals eerder al is aangegeven zijn de ver-
gunningen die de ontwikkelende partijen 
nodig hebben om te kunnen bouwen aan-
gevraagd en in behandeling. Eén van de 
benodigde vergunningen is de natuurver-
gunning. Deze is in behandeling bij de pro-
vincie en het kan nog wel tot halverwege 
volgend jaar duren voor dat de provincie 
hier een beslissing over neemt. 

Op dit moment lijkt het erop dat de ge-
meente Nuenen geen redenen heeft om 
deze vergunningen te weigeren. We gaan 
er daarom vooralsnog vanuit dat de aan-
vragen na de beslissing van de provincie 
worden vergund. Nadat de provincie groen 
licht heeft gegeven, neemt het college van 
burgemeester en wethouders van Nuenen 
een besluit. Dit gaat dus zeker nog wel 
even duren. 

Voorbereiden bezwarenprocedure
Pas dan gaat de bezwarenprocedure 

lopen. Na het indienen van bezwaren door 
belanghebbenden stelt de bezwarencom-
missie van Nuenen een advies op voor het 
Nuenense college over hoe om te gaan 
met de binnengekomen bezwaren. Zij kun-
nen dan nog tot een ander besluit komen. 
Vervolgens staat het de partijen die be-
zwaar hebben gemaakt vrij om tegen het 
besluit in beroep te gaan bij de rechtbank.

We schetsen hieronder in het kort welke 
stappen we op dit moment aan het nemen 
zijn in afwachting van het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders 
van Nuenen.
In de eerste plaats gaan we na hoe we als 
gemeente het beste bezwaar kunnen ma-
ken. Hiervoor onderzoeken we op dit mo-
ment welke gronden er voor de gemeente 
Geldrop-Mierlo zijn om bezwaar te maken, 
zoals gevolgen voor het verkeer (en daar-
mee de leefbaarheid en bereikbaarheid) en 
natuur. 

Verder leggen we bestuurlijk in regionaal 
verband de vraag voor hoe om te gaan met 
de verkeersproblematiek die ontstaat als 
gevolg van de ontwikkeling van bedrijven-
terrein Eeneind-West. Zo voorspelt de pro-
jectontwikkelaar dat verkeer van en naar 
Eeneind-West logischerwijs zou kiezen 
voor een route over Eindhoven of Helmond 
en niet voor de route door Geldrop. 

Als dat al zo is, dan is in ieder geval een 
voldoende afwikkeling over Eindhoven en 
Helmond cruciaal. Dat vraagt om afstem-
ming van keuzes ten aanzien van het we-
gennetwerk in Eindhoven en Helmond. Als 
dat niet het geval zou zijn, dan betekent dit 
ook automatisch dat we na moeten denken 
over het eventueel instellen van verkeers-
beperkende maatregelen in Geldrop. Ook 
dit onderzoeken we nu, onder andere door 
het uitvoeren van verkeersanalyses. Vra-
gen die aan de orde komen zijn:

• Welke maatregelen zijn mogelijk?
•  Wat is daarvan de gewenste en on-

gewenste impact binnen Geldrop-Mierlo?
•  Wat is daarvan de impact binnen het

regionale verkeersnetwerk?

Gemeenten ondertekenen Manifest Klimaatcorridor A67

Samen aan de slag met het 
realiseren van klimaatdoelen! 
Op 9 december 2022 vond aan de rand van de Strabrechtse Heide de ondertekening 
plaats van het Manifest Klimaatcorridor A67. Door het zetten van een duimafdruk 
committeerden zeven enthousiaste wethouders (gemeenten Bladel, Eersel, Veldhoven, 
Eindhoven, Waalre, Heeze-Leende, Geldrop -Mierlo en Asten) aan de doelstelling van 
de Coalitie Klimaatcorridor A67. De wethouders van Deurne en Someren tekenen ook 
nog, maar in verband met andere verplichtingen, op een later moment. 

De Coalitie Klimaatcorridor A67 onderzoekt 
het koppelen van lokale, regionale en bo-
venregionale vraagstukken over energie en 
mobiliteit, natuur en landschap, klimaat en 
biodiversiteit, in relatie tot de snelweg A67 
en zoekt hierin de samenwerking met alle 
gemeenten in de coalitie. 

Geldrop-Mierlo wil graag in 2040 
energieneutraal zijn
Onze gemeente werd vertegenwoordigd 
door wethouder Frans Stravers: ‘Geldrop-
Mierlo wil graag in 2040 energieneutraal zijn. 
Dat wil zeggen, dat alle energie die we ge-
bruiken in Geldrop-Mierlo, duurzaam wordt 
opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, 
wind en omgevingswarmte. Dat betekent dat 
we fl ink moeten versnellen. Daarom zoeken 
we in samenwerking met andere gemeentes 
naar innovatieve oplossingen voor onder 
andere het opwekken van energie die het 
mooie landschap zo min mogelijk verstoren. 
De zone langs de A67 is hiervoor uitermate 
geschikt. Daarom heb ik namens het college 
dit Manifest ondertekend.’ 

Ideale locaties
Grootschalige infrastructuur locaties door-

snijden en verstoren ons mooie landschap. 
Het opwekken van duurzame energie gaat 
dat ook doen. Om meer verstoring tegen te 
gaan, zijn dus zones langs snelwegen zoals 
de zone langs A67, de ideale locaties om 
energie te gaan opwekken in combinatie met 
het oplossen van andere problemen. Denk 
hierbij aan vermindering geluid- en lichthin-
der op woon- en natuurgebieden, verster-
king van de biodiversiteit en tegengaan van 
verdroging in natuurgebieden langs de A67. 
Opwek van energie in de zone van de snel-
weg A67 zorgt ervoor dat de energie niet er-
gens anders hoeft te worden gewekt in de 
gemeente waar het minder passend is in het 
landschap. 

Mooie eerste ideeën
De betrokken partijen in deze coalitie, wer-

ken samen aan het integraal invullen van 
onze klimaatdoelen in de Klimaatcorridor 
A67 en hebben hiervoor een mooi eerste 
idee al in gedachten, zoals Anderzijds A67 
waarmee onderzocht wordt hoe een ge-
luidswerende voorziening ook energie kan 
opwekken en een verbetering is voor het 
landschap. 
In Geldrop-Mierlo is een aantal inwoners be-
zig met de ontwikkeling van een plan voor 
de opwek van zonenergie in combinatie met 
geluidwerende voorzieningen langs de A67. 
We gaan de komende tijd kijken welke lokale 
ideeën we mee kunnen nemen. Via de coali-
tie Klimaatcorridor is het mogelijk om al deze 
ideeën te koppelen tot een geheel waardoor 
het een belevenis wordt om over de A67 te 
rijden!! 

Wethouder Frans Stravers ondertekende af-
gelopen vrijdag het Manifest Klimaatcorridor 
A67. Hij deed dit samen met zijn collega- 
wethouders van de gemeenten Bladel, Eer-
sel, Veldhoven, Eindhoven, Waalre, Heeze-
Leende en Asten. De wethouders van de 
gemeenten Deurne en Someren konden er 
niet bij zijn, maar ondertekenen het Manifest 
op een later moment.
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Sociale vaardigheidstrainingen 

Bijeenkomsten voor kwetsbare 
kinderen van 9 t/m 12 jaar
Wegens onvoldoende aanmeldingen 
in november  is de sociale vaardig-
heidstraining eerder helaas niet door-
gegaan. We gaan uit van voldoende 
aanmeldingen om in het voorjaar   van 
2023 van start te kunnen gaan. Er zijn 
momenteel nog enkele plekken vrij, dus 
wees er snel bij!

Voor wie:
Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar die moeite 
hebben met sociale vaardigheden.

Bijeenkomsten: Deze cursus bestaat uit 
acht fysieke bijeenkomsten.

Waar: Sporthal de Coevering, Geldrop

Wanneer:  
30-01-2023 bijeenkomst 1 
06-02-2023 bijeenkomst 2 
13-02-2023 bijeenkomst 3 
27-02-2023 bijeenkomst 4 
06-03-2023 bijeenkomst 5 

13-03-2023 bijeenkomst 6 
20-03-2023 bijeenkomst 7
27-03-2023 bijeenkomst 8  

Tijd: 15:15 uur tot 17:00 uur

Kosten: Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden

Aanmelden:
Aanmelden kan via: 
mee@meedemeentgroep.nl. Vermeld 
daarbij naam, geboortedatum kind, naam 
ouders, telefoonnummer en emailadres.

Meer informatie
Voor de cursus start zijn er individuele 
kennismakingsgesprekken met de 
deelnemende kinderen, hun ouders en 
de trainers. 

Voor vragen kunt u bellen naar:
Servicepunt van MEE de Meentgroep: 
(088) 465 35 55

Verknal het niet voor jezelf of een ander

Houd de jaarwisseling veilig en gezellig!
Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig en prettig te laten verlopen, leest u deze 
laatste weken van het jaar alles over de jaarwisseling en hoe u kunt meehelpen de jaarwisseling veilig en gezellig te laten verlopen!

Deze week: Weer vuurwerk, 
vuurwerkregels en overlast

Weer vuurwerk 
Tijdens de voorgaande twee jaarwisselingen 
was er een landelijk verbod op het verko-
pen en afsteken van vuurwerk vanwege de 
coronacrisis. Dit jaar mag er weer wel vuur-
werk worden afgestoken, daarvoor gelden 
wel een aantal regels en blijven bepaalde 
soorten vuurwerk verboden. 

Vuurwerkregels
We zetten de belangrijkste regels m.b.t. de 
verkoop en het afsteken van vuurwerk voor 
u op een rijtje:

-  Vuurwerk mag alleen worden afgestoken 
in de periode 31 december om 18.00 uur 
tot 1 januari 02.00 uur.  

-  Vuurwerk mag alleen verkocht worden 
door erkende vuurwerkverkooppunten op 

29, 30 en 31 december. Aan de verkoop 
van vuurwerk zijn ook weer voorwaarden 
verbonden, zoals aan de leeftijd van de 
koper en de hoeveelheid vuurwerk. 

-  Het zogenaamde kindervuurwerk (catego-
rie F1, zoals sterretjes, fonteintjes en knal-
erwten) mag het hele jaar door afgestoken 
worden en verkocht aan personen vanaf 
12 jaar.  

-  De verkoop en het afsteken van categorie 
F3-vuurwerk (zoals knalvuurwerk, knal-
strengen, enkelshotsbuizen en vuurpijlen) 
door consumenten is sinds 1 december 
2020 verboden. 

-  Het is verboden illegaal vuurwerk bij zich 
te hebben of af te steken.

-  Het is verboden vuurwerk te kopen en 
thuis te laten bezorgen.  

-  In onze gemeente zijn geen vuurwerkvrije 
zones aangewezen.

-  Het afsteken van carbid is alleen met een 
ontheffi ng van de gemeente mogelijk op 

31 december tussen 10.00 en 1 januari 
om 02.00 uur. 

Meer informatie over de vuurwerkregels 
vindt u op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
vuurwerk/regels-vuurwerk

Toch vuurwerk? 
Als u merkt dat er toch nu al, buiten de wette-
lijke afsteekperiode tijdens de jaarwisseling, 
vuurwerk wordt afgestoken, vragen wij u di-
rect de politie te bellen via 0900-8844 en hier 
melding van te maken. Iedere melding wordt 
serieus genomen maar het is helaas niet mo-
gelijk om altijd overal meteen ter plaatse te 
zijn, te achterhalen waar het vuurwerk pre-
cies vandaan komt en om de overlastveroor-
zakers op heterdaad te kunnen betrappen 
en aanhouden. We hopen op uw begrip hier-
voor. Door uw melding wordt in ieder geval 
geregistreerd waar en wanneer vuurwerk-

overlast is, zodat er bij controles gerichter 
op ingezet kan worden. Natuurlijk helpt u ook 
door iemand die nu al vuurwerk afsteekt erop 
te wijzen dat dit niet is toegestaan. 

Daarnaast vragen wij u om goed rond te kij-
ken of u iets verdachts hoort of ziet. Ook als 
u denkt dat er ergens illegaal vuurwerk wordt 
opgeslagen of wordt verhandeld, kunt u dat 
melden bij de politie via het telefoonnummer 
0900-8844 of anoniem via M. (Meld Misdaad 
Anoniem) 0800-7000. Met deze tips helpt u 
ons enorm. 

Donderdag 5 januari 2023: 
Kerstboominzameling
Op Donderdag 5 januari 2023 worden de oude kerstbomen ingezameld. U kunt uw 
boom alleen inleveren tussen 18.00 uur en 19.00 uur op de hieronder vermelde 
plaatsen. De boom moet zonder versiering, lichtjes en plastic zak of emmer worden 
aangeboden. De organisatie ligt in handen van Stichting De Drie Harten. Leden van 
Don Bosco en Scouting Mierlo nemen de bomen in ontvangst. U krijgt van hen een 
lot, waarmee u mee kunt doen aan een loterij.

Inzamelpunten in Geldrop
• Centrum: Parkeerplaats Het Machinaal
• Skandia: Plein Brink/Beneden Beekloop
• Hulst: Ganseboom/Leemkuilen
•  Braakhuizen-Noord: Volmolenplein en 

Winkelcentrum Wielewaal
• Braakhuizen-Zuid: St. Jozefplein
•  Oranjeveld: Sluisstraat, nabij 

huisnummer 154
•  Coevering: Roelantlaan (parkeerplaats 

voor terrasfl at) en Joris van Spilbergen-
straat/Willem van Ruysbroekstraat

• Akert: Eikelaar, bij de gymzaal
• Beekweide: Pastoor van Hooffstraat
• Bronzewei: P.J. Zweegersplein
•  Genoenhuis: Westernisse en Laan van 

Tolkien, naast huisnummer 112

Inzamelpunten in Mierlo
• Beuk: Naast huisnummer 4
•  Dorpsstraat: Plein voor voormalige 

gemeentehuis Mierlo
•  Sporthal: Parkeerplaats bij Sporthal 

De Weijer
•  Schoolstraat: Hoek Kerkakkers/School-

straat
•  Luchen: bij de school aan de Geelgors 

en Vlinderlaan/hoek Distelvlinder

Inzameling gemist?
Het is niet de bedoeling dat u uw kerstboom 
aan de straat legt; deze bomen worden niet 
opgehaald. Heeft u de inzameling gemist? 
Lever uw boom dan in bij de Milieustraat 
aan het Emopad in Geldrop.

JE KUNT NOG STEEDS MEESPELEN MET HET SPEL DAT DRUGSCRIMINALITEIT HELPT TE VERMINDEREN!

Eenheid 75: Uniek spel in Geldrop-Mierlo
Drugscriminaliteit is een vorm van georganiseerde misdaad. Het is wel zichtbaar, 
maar moeilijk om te zien als je niet weet waar je op moet letten. Om onze inwoners op 
een leuke manier te helpen om signalen van drugscriminaliteit te herkennen is er een 
nieuw, online spel ontwikkeld met de naam Eenheid75. Het is begin november gestart 
maar je kunt nog steeds meespelen!

Doel spel
Met dit spel leer je signalen van drugscrimi-
naliteit herkennen en kom je erachter hoe 
je deze kunt melden. De politie, gemeente 
en andere overheidsinstellingen kunnen de 
strijd tegen drugscriminaliteit niet alleen voe-
ren en hebben jouw hulp hierbij nodig.

Je gaat in het spel op zoek naar aanwijzin-
gen die ‘Eenheid 75’ – een speciale eenheid 
van de politie belast met het thema onder-
mijning - helpen om drugscriminaliteit aan 
te pakken. Met behulp van app ´Eenheid75´ 
zoek je naar verdachte situaties in Geldrop 
en Mierlo. Via de aanwijzingen wordt je ge-

leid naar verdachte situaties in en rondom 
het centrum. Iedere situatie bevat een op-
dracht waarbij je per situatie het juiste code-
woord moet ‘melden’ in de app. In dit bericht 
leggen we uit wanneer en hoe je het spel 
kunt spelen. 

Meedoen?
Het spel is voor jong en oud. Iedereen kan 
meedoen. Individueel of in een team. Het 
enige dat je nodig hebt is een smartpho-
ne. Er worden 8 aanwijzingen gedeeld via 
‘Eenheid75 Geldrop-Mierlo” op Facebook 

en Instagram. Hiermee kun je het spel gaan 
spelen. Op donderdag 3 november is de 
“Eenheid75 krant” (die je nodig hebt om het 
spel te kunnen spelen) huis aan huis be-
zorgd samen met middenstandsbelangen. 
Krijg jij geen krant in de bus? Dan kun je 
hem online lezen via de gemeentelijke web-
site (www.geldrop-mierlo.nl/eenheid75) via 
www.eenheid75.nl.
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Groei mee naar een gezond klimaat!

Terugblik op 2022 

Duurzame reconstructie van de Dwarsstraat  
Het afgelopen jaar heeft er in de 
Dwarsstraat in Geldrop een fl inke 
reconstructie plaatsgevonden, met als 
resultaat meer ruimte voor groen in de 
straat. De ervaringen die opgedaan zijn 
tijdens dit project kunnen meegenomen 
worden naar volgende projecten.  

Met subsidie van het Rijk is in 2022 met hulp 
van een adviseur gekeken hoe de recon-
structie van de Dwarsstraat meer circulair 
en klimaat neutraal kon worden uitgevoerd. 
Inmiddels is de reconstructie van de straat 
in Braakhuizen-Zuid voltooid. Gekozen 
is voor een zo smal mogelijk wegprofi el, 
waardoor er extra veel ruimte overblijft voor 

groen. Daarnaast 
is de fundering van 
de nieuwe weg ge-
maakt van vermalen muren en verhardingen 
van het oude Strabrecht College en is ge-
bruik gemaakt van producten met een lagere 
milieubelasting. 

www.geldrop-mierlo.nl

BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Arwen 13 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 november 2022
Omschrijving :  het uitbreiden op de eerste 

verdieping aan de achterzijde 
van de woning

Zaaknummer : 177114484595

Locatie : Stationstraat 33 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 november 2022
Omschrijving :  het tijdelijk afwijken van het 

gebruik ten behoeve van wonen
Zaaknummer : 17711484679

Locatie : Sporkehout 80 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 november 2022
Omschrijving :  het tijdelijk afwijken van het 

gebruik ten behoeve van wonen
Zaaknummer : 17711484730

Locatie : Loeswijk 29 in Mierlo
Datum ontvangst : 28 november 2022
Omschrijving :  het splitsen van een woning in 

twee woningen
Zaaknummer : 17711484761

Locatie : Emopad 68 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 november 2022
Omschrijving :  het wijzigen van de bestemming 

van bedrijfswoning naar  
burgerwoning

Zaaknummer : 17711484812

Locatie : Voortje 10 A in Mierlo
Datum ontvangst : 1 december 2022
Omschrijving :  het bouwen van een bijgebouw ten 

behoeve van een B&B en garage
Zaaknummer : 17711484842

Locatie : Dwarsstraat 57 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 december 2022
Omschrijving :  het verbouwen en uitbreiden van 

de woning
Zaaknummer : 17711485143

Locatie : Torenweg 16 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 december 2022
Omschrijving : het plaatsen van een carport
Zaaknummer : 17711485168

Locatie : Heiderschoor 24 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 december 2022
Omschrijving :  het realiseren van een nieuw hore-

capunt en het herinrichten van een 
deel van de dierentuin rondom het 
horecapunt

Zaaknummer : 17711486892

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)

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

Verzenddatum besluit : 6 december 2022 
Omschrijving :  het rooien van 5 hemelbomen 

nabij Silmarien 16 in verband met  
zwamaantasting op een aantal bo-
men niet duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711477769 

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

Verzenddatum besluit : 6 december 2022
Omschrijving :  het rooien van 20 eiken in verband 

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

Zaaknummer :  17711477781 

Locatie : Industrieweg 42 A in Mierlo
Verzenddatum besluit : 6 december 2022
Omschrijving : het bouwen van een loods
Zaaknummer : 17711381900

Locatie : Wilhelminalaan 31 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 december 2022
Omschrijving :  het realiseren van een kleine 

opbouw aan de achterzijde en 
verhogen van het dak

Zaaknummer : 17711404714

Locatie : Lakenstraat 5 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 december 2022
Omschrijving :  het plaatsen van een dubbele 

dakopbouw
Zaaknummer : 17711422284

Locatie : Farin 23 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 december 2022
Omschrijving : het plaatsen van een aanbouw
Zaaknummer : 17711429147

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

Verzenddatum besluit : 8 december 2022
Omschrijving :  Het rooien van een spar in 

verband met slechte conditie
Zaaknummer : 17711476861

Locatie :  Paladijnstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 69) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 9 december 2022
Omschrijving :  het rooien van een eik in verband 

met de aanleg van een fi etspad
Zaaknummer : 17711424456

Locatie :  Parallelweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 12) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 9 december 2022
Omschrijving :  het rooien van een plataan 

in verband met diverse 
zwamaantastingen

Zaaknummer : 1771142523

Locatie : Vlasstraat 20 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 december 2022
Omschrijving :  het wijzigen van de kozijnindeling 

in de voorgevel
Zaaknummer : 17711471881

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie :   Burgemeester Termeerstraat 18 
in Mierlo  

Verzenddatum besluit : 8 december 2022
Omschrijving : het bouwen van een veranda
Zaaknummer : 17711391433

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie :  Schildknaap ongenummerd in 
Geldrop

Omschrijving : het plaatsen van info-zuilen
Zaaknummer : 17711445010

Locatie : Luchen 24 in Mierlo
Omschrijving : het plaatsen van zonnepanelen
Zaaknummer : 17711378339

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een 
kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet 
mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen. 

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk 
met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 
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Gemeente actueel
Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? 
Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Gewijzigde omgevingsvergunning (2)

Locatie : Emopad 9 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 december 2022
Omschrijving :  Wijzigingsbesluit omgevingsver-

gunning. Betreft het oprichten 
van een kantoorgebouw. Om aan 
bezwaren tegemoet te komen is 
via het wijzigingsbesluit de bouw-
hoogte verlaagd.

Zaaknummer : 17711111355

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk 
met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Dwarsstraat 39 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  6 december 2022
Omschrijving :   Kraan van 15 december t/m 

23 december 2022
Zaaknummer :  1373359 

Locatie :  Kievitstraat 34 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  8 december 2022
Omschrijving :   Kraan van 9 januari 2023 t/m 

28 januari 2023 
Zaaknummer :  1480020

Locatie :  Mierloseweg 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  8 december 2022
Omschrijving :   Kerstkasteel van 17 t/m 

19 december 2022 
Zaaknummer :  1473381

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 bezwaarschrift di-
gitaal 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-Hertogenbosch. 

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 telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

BESLUITEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft gelet op de Wegenverkeerswet 1994 besloten:

• De gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning 
Marco Polostraat 2 in Geldrop in te trekken;

• De gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning  
Amundsenstraat 9 te Geldrop in te trekken.

Deze verkeersbesluiten liggen vanaf 15 december 2022 
voor iedereen zes weken ter inzage in de publiekshal van 
het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. De besluiten zijn 
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.


