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Gemeente actueel

Maak het ze niet te makkelijk
Voorkom woninginbraak 
tijdens uw vakantie!
De vakantieperiode komt er weer aan! In de afgelo-
pen jaren waren we door corona genoodzaakt om 
veel thuis te zijn, ook in de vakantietijd. Maar nu we 
weer massaal met z’n allen op pad gaan, zijn onze 
huizen minder bewaakt. In dit artikel vindt u tips over 
wat u kunt doen om uw huis beter te beveiligen wan-
neer u een dagje weg gaat of op vakantie gaat. 

Woninginbrekers zijn niet zo selectief als mensen soms 
denken. In ieder huis is er wel wat te halen en ze kijken 
er vooral naar hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. 
90 procent van de inbraken wordt gepleegd door een 
gelegenheidsinbreker die zijn slag slaat als de kans zich 
voordoet. Het type huis en moment van de dag doen er 
voor deze criminelen niet toe. 

Tref maatregelen om woninginbraak te voorkomen
U kunt zelf maatregelen treffen om uw woning beter te 
beveiligen tegen inbraak en het criminelen een stuk las-
tiger te maken om binnen te komen. Denk bijvoorbeeld 
aan: 
- Gebruik door het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

(PKVW) goedgekeurd hang- en sluitwerk. 
www.politiekeurmerk.nl.

- Doe ramen dicht en draai deuren op slot, denk ook 
aan het afsluiten uw tuinhek en de schuur.

- Doe alsof u thuis bent, ongeacht of u een paar uur 
of een paar weken weggaat. Laat koffi ekopjes staan, 
zorg voor een bewoonde indruk door automatische 
verlichting. 

Meer tips? 
Meer tips en adviezen vindt u op de website www.
maakthetzeniettemakkelijk.nl. of de site www.politie.nl.

Verdachte situatie
Maar ook als u thuisblijft, wees dan ook alert. Ziet of 
hoort u iets vreemds? Zoals een onbekende auto? Of 
een persoon op de uitkijk? Aarzel dan niet en bel direct 
de politie. Bij spoed of heterdaad belt u 112 en anders 
0900-8844. Want 112, daar vang je boeven mee!

In veel buurten in onze gemeente is BuurtWhatsApp. 
Kijk op de site www.wabp.nl wie de contactpersoon in 
uw buurt is en meld u hierbij aan!

BRUIDSPAAR VAN 
LIESHOUT-SPRENGERS

Onlangs bracht burgemeester Jos van Bree een bezoek 
aan het 60-jarige bruidspaar Van Lieshout-Sprengers. Hij 
feliciteerde het bruidspaar en overhandigde aan hen een 
bos bloemen. Profi ciat!

Gemeente alert 
op ontwikkelingen 
bedrijventerrein 
Eeneind-West Nuenen
In augustus 2021 kwam aan het licht dat een ontwikkelpartij 
op bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen grote logis-
tieke bedrijfsgebouwen wil bouwen. Toen werd hiervoor 
namelijk een vergunningsaanvraag voor een omgevingsver-
gunning (inclusief natuur- en stikstofvergunning) ingediend 
bij de gemeente Nuenen. Zowel de gemeente Nuenen als 
provincie Noord-Brabant zijn bevoegd gezag in deze en 
zij toetsen de aanvraag op basis van het huidige bestem-
mingsplan en wet- en regelgeving met de gebruikelijke 
zorgvuldigheid. 

In de weken nadat de vergunning is aangevraagd werd 
duidelijk dat zowel inwoners van Nuenen als inwoners uit 
Geldrop-Mierlo op die locatie pertinent geen logistieke be-
drijven van die omvang willen hebben. Er wordt in Geldrop 
vooral gevreesd voor een toename van vrachtverkeer en de 
overlast die dat met zich meebrengt. 

De raad van Nuenen heeft in de maanden na de vergun-
ningaanvraag nog verkend welke mogelijkheden er zijn om 
tot andere plannen te komen, maar er is nog geen zicht of 
dat die mogelijkheden er zijn. Het Stedelijk Gebied Eindho-
ven (waaronder Geldrop-Mierlo valt) werkt samen aan de 
uitwerking van gemaakte afspraken over een alternatieve 
invulling van dit bedrijventerrein voor het geval dat de om-
gevingsvergunning niet kan worden verleend. 

De verwachting is dat de vergunning begin 2023 zou kun-
nen worden verleend. Zodra de gemeente Nuenen een 
besluit neemt over de vergunningsaanvraag, hebben alle 
belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar aan te 
tekenen. Het college van Geldrop-Mierlo houdt in de gaten 
wanneer dat is en wat de uitkomst is. In de tussentijd onder-
zoekt het college op welke wijze en op basis van welke 
argumenten er bezwaar gemaakt kan worden als de 
vergunning zou worden verleend. Zodra het besluit van 
Nuenen er ligt, informeert het college de inwoners van 
Geldrop-Mierlo hierover en over het vervolg.

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen 
bedrijventerrein Eeneind-West? Meld u dan aan via de 
gemeentelijke website Geldrop-Mierlo.nl/nieuwsbrief voor 
de nieuwsbrief Bedrijventerrein Eeneind-West.

AGENDA* RAADSBIJEENKOMST
 Maandag 18 juli 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening, aanleiding en doel 

    van de avond
Tijdens het eerste agendapunt 
zal kort worden stilgestaan bij de 
aanleiding van de avond en het doel 
dat nagestreefd wordt. Wij zullen u 
met name op hoofdlijnen informe-
ren over de ontwikkelingen omtrent 
volkshuisvesting en de opgave waar 
de komende perioden aan gewerkt 
wordt. Daarnaast wordt interactie 
gestimuleerd en met name tijdens 
het onderdeel betaalbaarheid kan uw 
raad met elkaar in gesprek.
2. Masterplan Wonen - 
    bouwstenen:
In het doelstellingenakkoord is 
opgenomen dat er een Masterplan 
Wonen wordt gerealiseerd. Tijdens 
de behandeling van agendapunt 2 
zullen wij u dan ook meenemen in de 
eerste gedachten over het Masterplan 
Wonen en het proces. 
2a. Uitleg bouwstenen en proces
Het Masterplan Wonen zal op hoofd-
lijnen bestaan uit bouwstenen. Elke 
bouwsteen maakt onderdeel uit van 
het Masterplan Wonen. Wij zullen u 
meenemen in de eerste gedachten 
die spelen omtrent de bouwstenen en 
geven aan welke al gewerkt wordt. 
Mocht u daarbij bouwstenen missen, 
dan kunt u die aandragen.
De Minister van Volkshuisvesting 
heeft een aantal rapporten gepresen-
teerd. Deze rapporten zullen in het 
Masterplan Wonen ook terugkomen 
als bouwsteen en wij nemen u dan 
ook op hoofdlijnen mee in de inhoud 
van de rapporten van de Minister.
2b. Programma woningbouw en 
dilemma’s omtrent betaalbaarheid
Het Masterplan zal ook bouwstenen 
bevatten omtrent programmering en 
prioritering van woningbouw. Tijdens 
dit onderdeel willen wij u meenemen 
op het gebied van de ontwikkelingen 
in de woningmarkt en planontwik-
keling. Uiteraard gaan we hierover 
graag met u het gesprek aan.
2c. Tijdelijke woonvormen/
      fl exwonen
Naast de bovengenoemde bouwste-
nen willen wij uw raad informeren 
over tijdelijke woonvormen / fl exwo-
nen als mogelijke bouwsteen. Tijdens 
de vorige avond heeft dit onderwerp 
op de agenda gestaan, maar is toen. 
niet meer behandeld. Om recht te 
doen aan het onderwerp en u mee te 
nemen in de laatste ontwikkelingen, 
wordt ook dit onderwerp behandeld.
3. Betaalbaarheid 
Het laatste onderwerp deze avond 
betreft betaalbaarheid. Dit onderwerp 
is bewust het laatste agendapunt dat 
behandeld wordt, omdat wij u eerst 
willen meenemen in de verschil-
lende ontwikkelingen en dillema’s die 
spelen op het gebied van volkshuis-
vesting. Deze informatie is namelijk 
van belang in de discussie omtrent 
betaalbaarheid. U heeft meermaals 
aangegeven graag gebruik te willen 
maken van de expertise van het 
NIBUD. Wij zullen het NIBUD uitno-
digen voor deze avond. Het is echter 
nog onzeker of zij ook aanwezig kun-
nen zijn gezien het korte tijdsbestek 
tussen de uitnodiging en de woon-
avond. Tot slot heeft u gevraagd om 
over dit thema onderling met elkaar in 
gesprek te gaan. Deze ruimte zal dan 
ook worden gereserveerd voor u.
4. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
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www.geldrop-mierlo.nl
Maak uw afspraak online:
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Herinrichting Bekelaar ter inzage
Voor het project herinrichting Bekelaar is een ont-
werp opgesteld om de weg zowel binnen als buiten 
de bebouwde kom duurzaam veilig in te richten. Met 
de herinrichting van de Bekelaar willen we bereiken 
dat de verkeersveiligheid op deze weg toeneemt, door 
maatregelen te treffen waardoor de hoge snelheid van 
het verkeer afneemt en de oversteekbaarheid van het 
langzaam verkeer verbetert. Het plan ligt van vrijdag 
15 juli tot en met donderdag 25 augustus ter inzage en 
iedereen kan hierop reageren. 

Aanleiding 
De Bekelaar is een belangrijke ontsluitingsweg voor de kern 
Mierlo. Het betreft de verbinding tussen Mierlo en Lierop/
Someren waar dagelijks veel doorgaand verkeer gebruik 
van maakt. De rijbaan bestaat uit twee rijstroken met aan 
weerszijden een vrijliggend fi etspad. In het verleden zijn er 
verschillende maatregelen getroffen op de Bekelaar om de 
te hoge snelheid te verlagen. De aanleg van deze maatre-
gelen zijn niet  afdoende gebleken en er wordt nog steeds 
dagelijks veel te hard gereden. 

Plan 
Het gedeelte van de Bekelaar binnen de bebouwde kom zal 
heringericht worden en op het wegvak buiten de bebouwde 
kom tot aan de gemeentegrens met Someren vindt groot 
onderhoud plaats. Op dit laatste wegvak zal enkel het asfalt 
vervangen worden en de markering aangepast worden. Ter 
hoogte van de komgrens wordt een rijbaanuitbuiging aan-
gebracht en wordt met daarin een verkeersplateau aange-
bracht. Deze maatregelen moeten leiden tot een snelheids-
verlaging bij de komgrens. Ter hoogte van het kruispunt 

met de Goorsedijk zijn we van plan om een middengeleider 
aan te brengen, zodat het langzaamverkeer veiliger in twee 
etappes kan oversteken. Dit maakt het kruispunt waar veel 
fi etsverkeer oversteekt naar het sportpark en de bouw-
school veiliger. Tussen dit kruispunt en de komgrens zal 
halverwege een extra rijbaanuitbuiging worden aangebracht 
om de snelheid van het verkeer verder te laten afnemen. 
Net als op de andere 50 km/u gebiedsontsluitingswegen 
binnen de bebouwde kom zal ook hier de rijbaan middels 
verhoogde RWS-banden opgesloten worden. Dit leidt tot 
een visuele versmalling van de rijbaan wat ook een effect 
op de rijsnelheid van het verkeer zal hebben. 

Inspraak
Het plan ligt van vrijdag 15 juli tot en met donderdag 25 
augustus ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis, 
De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde termijn kan 
iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen reageren. 
Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 
Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen aan gemeente@
geldrop-mierlo.nl. Voor mondelinge reacties of meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Ies van Overbeeke van 
de afdeling  Ruimte. Hij is te bereiken via het telefoonnum-
mer (040) 289 38 93. De plannen zijn ook te bekijken op de 
gemeentelijke website: www.geldrop-mierlo.nl 

Planning
Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemees-
ter en wethouders de ingekomen reacties om een defi nitief 
herinrichtingsplan vast te stellen. De uitvoering van het 
werk is gepland in het jaar 2023. 

WY Architecten ontwerpt nieuw multifunctioneel gebouw Skandia
In de wijk Skandia in Geldrop komt een multifunctioneel 
gebouw voor basisschool De Beneden Beekloop, Dalton 
Kindcentrum Dommeldal, kinderopvang Potje Knor en 
Buurtvereniging Hulst-Skandia. WY Architecten gaat de 
nieuwbouw ontwerpen op de locatie waar nu basisschool 
De Beneden Beekloop is gevestigd. Dit bureau is uitgeko-
zen na een zorgvuldige procedure waarbij nog drie andere 
architecten hun visie hebben gepresenteerd. WY architec-
ten heeft inmiddels van de schoolbesturen de opdracht ge-
kregen om samen met de betrokken partijen een schets-
ontwerp, een voorlopig ontwerp en een defi nitief ontwerp 
uit te werken. 

Samen aan de slag
Het afgelopen half jaar is er regelmatig constructief overleg 
geweest tussen de gemeente en de vier betrokken instel-
lingen. Ook bij de verdere ontwikkeling van het multifuncti-
oneel gebouw zal nauw met elkaar samengewerkt worden. 

Tijdelijke huisvesting
Om de nieuwbouw te realiseren op de locatie waar nu 
basisschool De Beneden Beekloop ligt, moet er een 
tijdelijke huisvesting komen. Er zijn twee werkgroepen op-
gericht die de voorbereiding en de realisatie van de tijde-
lijke huisvesting op gaan pakken. Zij gaan zich onder 
andere bezighouden met het ruimtelijk programma van 
eisen, de locatiekeuze en de randvoorwaarden van de 
tijdelijk huisvesting.

Locatie Dommeldal
Het gebouw van Dalton Kindcentrum Dommeldal wordt na 
realisatie van het nieuwe gebouw gesloopt. Welke functie 
deze locatie dan krijgt, is op dit moment nog niet duidelijk. 

Rolverdeling
Wie wordt verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe 
school? Er is gekozen voor een zogenaamd gedeeld bouw-
heerschap met daarin de twee schoolbesturen (Stichting 
Nutsscholen Geldrop en de Eenbes) en de gemeente. De 
twee schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor 
het bouwproces uitbesteed aan Laride. Een externe partij 
die gespecialiseerd is in het begeleiden van bouwproces-
sen. 
De gemeente maakt net als de andere partijen onderdeel 
uit van de projectorganisatie. De gemeente is verantwoor-
delijk voor:
• de sloop van beide schoolgebouwen,
• het bouwrijp maken van de kavel voor de locatie nieuw-

bouw,
• eventuele bestemmingsplanwijzigingen, 
• het verzekeren van het gebouw, 
• de aanleg van de infrastructuur en het openbaar gebied 

en achter schoolterrein
• en de tijdelijke huisvesting.

De schoolbesturen blijven verantwoordelijk voor de aan-
sturing van de projectorganisatie en verstrekken de op-

drachten aan architect, aannemer en overige adviseurs 
die betrokken zijn bij de realisatie van het multifunctioneel 
gebouw Skandia.

Planning
Vooronderzoeken 
Er is een verkennend fl ora- en faunaonderzoek (QuickScan) 
uitgevoerd op de locatie basisschool Beneden Beekloop. 
Uit deze QuickScan is naar voren gekomen dat een ver-
volgonderzoek naar vleermuizen van half mei tot en met 
eind september 2022 noodzakelijk is om te bepalen of er 
in het schoolgebouw van basisschool Beneden Beekloop 
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.

Procesplanning
Op dit moment worden de gesprekken gevoerd met de ge-
bruikers over het exacte programma van eisen en de verta-
ling hiervan naar een ontwerp. Een belangrijk onderwerp 
hierbij is het onderzoek naar synergie mogelijkheden. Dit 
vertaalt zich in een eerste schetsontwerp. Na vaststelling 
van dit schetsontwerp kan het ontwerp verder uitgewerkt 
worden naar een voorontwerp en een defi nitief ontwerp. De 
procesplanning gaat ervan uit dat er begin 2023 een defi ni-
tief ontwerp ligt, waarin alle wensen van de gebruikers zijn 
verwerkt.

Let op! Afsluiting 11 t/m 22 juli: 

Verbinding 
Eindhovenseweg / 
Gijzenrooiseweg 

De aansluiting tussen 
de Eindhovenseweg en 
de Gijzenrooiseweg is 
vanaf maandag 11 juli tot 
en met 22 juli afgesloten 
voor al het verkeer. Tij-
dens de afsluiting wordt 
het doorgaande verkeer van de Gijzenrooiseweg via de 
Laan der Vier Heemskinderen-Dommeldalseweg-Johan 
Peijnenburgweg-Mierloseweg-Nieuwendijk omgeleid 
naar de Eindhovenseweg.

Weekend afsluiting 23/24 juli
Aansluitend aan de afsluiting van de verbinding Eindho-
venseweg/Gijzenrooiseweg volgt de weekendafsluiting 
van de Eindhovenseweg op 23 en 24 juli. Over de 
exacte uitvoeringstijden en omleidingen van de week-
endafsluiting wordt u later geïnformeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas 
van Lieshout of Willy van de Westerlo van de afdeling 
Ruimte. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 
38 93.

23, 24 en 25 juli
Nachtafsluitingen asfaltreparatie spoorwegovergang Emopad
Namens de gemeente Geldrop-Mierlo gaat KWS Infra BV 
Eindhoven in het weekend van 23/24/25 juli asfaltrepara-
ties uitvoeren aan de spoorovergang aan het Emopad. Het 
asfalt en wegmarkeringen rondom de spoorwegovergang 
worden vernieuwd. 

Wanneer beginnen onze werkzaamheden?
De werkzaamheden starten op zaterdagavond 23 juli 20:00 
uur tot zondagochtend 24 juli 7:30 uur en van zondagavond 

24 juli 20:00 uur tot maandagochtend 25 juli 6:30 uur. Na 
elke nachtafsluiting is de weg overdag open voor al het 
verkeer. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan deze 
planning afwijken.

Wat betekent dit voor u?
Tijdens de twee nachtafsluitingen is de spoorwegovergang 
Emopad afgesloten voor al het verkeer. De panden aan het 
Emopad blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Meer informatie
Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust 
contact op met Maikel van Keppelen van KWS via tele-
foonnummer 06-11109336 of Willy van de Westerlo van de 
gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer 
(06) 111 09 336



Ontdek jouw sport!
Ontdek jouw sportvereniging in Geldrop-Mierlo!
Deelnemende sportverenigingen/-organisaties uit 
Geldrop-Mierlo willen alle mensen laten zien hoe leuk 
sporten is! Tijdens de Ontdek jouw Sport op zaterdag 
23 juli zetten meer dan 12 sportaanbieders in Geldrop 
en Mierlo hun deuren open en kan iedereen de hele dag 
gratis de sporten ervaren die hij/zij/wil. Ook jij kunt een 
bijdrage leveren! Vertel jouw familie, vrienden, collega’s 
en klasgenoten over deze dag en nodig ze uit om mee 
te doen. Het is het ideale moment om meerdere sporten 
en activiteiten uit te proberen. Iedereen is welkom, of je 
2 jaar bent of 100! 

Ken jij dat? Eigenlijk wil jij ook wel een sport beoefenen en 
meer bewegen. Maar welke sport of activiteit past echt bij 
jou? Sport of beweeg je liever individueel of hou je juist van 
sporten in groepsverband? Ben je iemand die ‘balgevoel’ 
heeft of toch liever met cardio of krachtsport bezig is? Zoek 
je een combinatie met lichaam en geest of wil je liever 
fysiek tot het uiterste gaan? Alles is mogelijk en er is geen 
beter moment dan zaterdag 23 juli om dit te ervaren. In sa-
menwerking met het Sportakkoord Geldrop-Mierlo en Fit & 
Pit zetten heel veel (sport)verenigingen en (sport)organisa-
ties op zaterdag 23 juli 2022 hun deuren open. Met elkaar 
maken we er weer een feestje van!

Waar en wanneer
Data: 23 juli 2022
Routes: Je kunt je eigen route bepalen. Afhankelijk naar 
welke sport je toe wilt. 

Inschrijving
Er zijn geen kosten aan verbonden. Alle verenigingen bie-
den hun sport(en) gratis aan. 
Inschrijven kan tot 20 juli 2022 via het inschrijfformulier.

Meer informatie
Praktische informatie over de tocht, de inschrijving en de 
servicemogelijkheden is te vinden op
www.leefgeldrop-mierlo.nl/ontdek-jouw-sport 

Doel
Leef!, Sportraad en Fit&Pit wil alle inwoners uit de ge-
meente Geldrop-Mierlo in beweging krijgen en de kans 
bieden om gratis kennis te maken met een groot gedeelte 
van het beweegaanbod dat de sportverenigingen te bieden 
hebben. Uiteindelijk biedt dit ook de kans aan gezinnen 
om lid te worden van de sportvereniging die hen het meest 
aanspreekt. 
Heb je moeite om een lidmaatschap te fi nancieren? Neem 
dan contact op met Stichting Leergeld om te kijken of je in 
aanmerking komt voor een fi nanciële bijdrage. 

Subsidieregels 
isolatiemaatregelen 
verruimd 
Wie eigenaar is van een woning en na 2 april 2022 
één isolatiemaatregel realiseerde of gaat realiseren, 
kan vanaf volgend jaar ook gebruik maken van de 
ISDE subsidieregeling. Voorheen was het aanvragen 
van deze subsidie alleen mogelijk voor mensen die 
meerdere energiebesparende maatregelen in één keer 
uitvoerden. 

Woningeigenaren die één isolerende maatregel uitvoeren, 
krijgen bij een succesvolle subsidieaanvraag tot 15 procent 
van de kosten terug. Mensen die meerdere energiebespa-
rende maatregelen uitvoeren of investeren in bijvoorbeeld 
een warmtepomp of zonneboiler kunnen zelfs tot dertig 
procent van de kosten als subsidie terugkrijgen. 

Interesse?
Wilt u deze subsidie aanvragen? Omdat het om een lande-
lijke regeling gaat, kunt u dit niet bij de gemeente doen. Uw 
subsidieaanvraag dient u in via rvo.nl/isde. Hier staan ook 
alle geldende voorwaarden, zoals de regel dat de maatre-
gelen door een professional moeten zijn uitgevoerd.

EnergieHuis Slim Wonen leidt nieuwe lading 
Bespaar-en Energiecoaches op
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft er weer een aantal 
nieuwe bespaar- en energiecoaches bij. Op de zomer-
borrel van EnergieHuis Slim Wonen kregen de kers-
verse deskundigen door wethouder Frans Stravers een 
certifi caat van deelname uitgereikt. 

In totaal heeft Stichting EnergieHuis Slim Wonen in de regio 
inmiddels meer dan honderd coaches opgeleid. Een aantal 
om trots op te zijn. De bespaarcoaches geven voorlichting 
aan huurders en woningeigenaren over simpele energiebe-
sparende maatregelen. Daarnaast zijn er energiecoaches 
die huiseigenaren ondersteunen met een concreet verbe-
terplan om door isolatiemaatregelen en zelf opgewerkte 
energie de eigen woning te verduurzamen. 

Door de hoge energieprijzen is de vraag naar deskundige 
onafhankelijke voorlichting verdubbeld. Vooral de gratis 
‘Woning QuickScan” met verbeterplan op de website is po-
pulair. Ook het aantal persoonlijke afspraken met Energie-

coaches is sterk toegenomen en de vrije inloopspreekuren 
worden goed bezocht. Ook geïnteresseerd in advies? Kijk 
op de website www.energiehuisslimwonen.nl voor meer 
informatie. 

Vergadering commissie 
voor bezwaarschriften 
Op maandag 25 juli 2022 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, de Meent 2 
in Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur: Een bezwaarschrift gericht tegen het 
weigeren van een omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een dakopbouw aan het adres 
Lambertushof 60 in Geldrop.  

Van de hoorzitting worden geluidsopnamen ge-
maakt. 

Wanneer u het voornemen heeft om als toehoorder 
de zitting bij te wonen, vragen u om telefonisch 
contact op te nemen met het secretariaat van de 
Commissie voor Bezwaarschriften, via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente (040) 289 38 93.

Aanleg hemelwateropvang (krattenveld) 
Gaspeldoorn (18 t/m 29 juli)
Op maandag 18 juli starten we met de aanleg van een 
Hemelwateropvang (krattenveld) voor het beperken van wa-
teroverlast in de Gaspeldoorn. 

Waar
De kelder wordt gebouwd onder de rijbaan ter hoogte van 
Gaspeldoorn huisnummer 3 en 4.

Wanneer
De werkzaamheden starten op maandag 18 juli en gaan 
naar verwachting twee weken duren tot en met vrijdag 29 
juli 2022.

Dit project is één van de maatrege-
len die de gemeente neemt om de 
wateroverlast te bestrijden. Meer 
weten? Kijk op de projectpagina op 
onze website: /www.geldrop-mierlo.nl/
projecten-aanpak-wateroverlast/.

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informa-
tie? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Willy 
van de Westerlo, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

pulair. Ook het aantal persoonlijke afspraken met Energie- informatie. 

Groei mee naar een gezond klimaat!
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Gemeente actueel

Meer weten over
over verduurzamen
en slim besparen 
met je woning?

EnergieHuis 
Slim Wonen

over verduurzamenover verduurzamen
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BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Broekstraat 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 29 juni 2022
Omschrijving : vervangen dak
Zaaknummer : 17711290059

Locatie : Bogardeind 43 in Geldrop
Datum ontvangst : 1 juli 2022
Omschrijving : winkelruimte met twee 
  appartementen 
Zaaknummer : 17711292638 

Locatie : Goorsedijk 4A in Mierlo
Datum ontvangst : 4 juli 2022
Omschrijving : opvang vluchtelingen
Zaaknummer : 17711294056

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Hulst 59 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 juni 2022
Omschrijving : renovatie huis en realiseren 
  garage en aanbouw
Zaaknummer : 1771189664

Locatie : Deelenstraat 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 juni 2022
Omschrijving : plaatsen carport
Zaaknummer : 17711225675

Locatie : Legolas 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 juli 2022
Omschrijving : het realiseren van een oprit
Zaaknummer : 17711242629

Locatie : Emopad 52 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 juli 2022
Omschrijving : verbreden in-/uitrit
Zaaknummer : 17711184371

Locatie : Broekstraat 26 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 6 juli 2022
Omschrijving : vervangen dak
Zaaknummer : 17711290059

Locatie : Schoolstraat 54 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 6 juli 2022
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 17711226441

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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

VERKEERSBESLUITEN

Roelantlaan 42, Geldrop
Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 4 juli 2022 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Roelantlaan 42 in Geldrop.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 21 juli 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.

Molenhoek 24, Mierlo
Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 4 juli 2022 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Molenhoek 24 te Mierlo.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 21 juli 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.

Ter Borgstraat 118, Geldrop
Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 4 juli 2022 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Ter Borgstraat 118 te Geldrop.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 21 juli 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.

Nansenstraat 9, Geldrop 
Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 4 juli 2022 besloten:

de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning 
Nansenstraat 9 te Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit ligt vanaf 12 juli 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 bovenstaande verkeersbeslui-
ten? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit 
kan online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel aanvragen, 
Bezwaar. U kunt ook schriftelijk 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.

BEKENDMAKING BESLUIT NOODKAP 

De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij 
bij besluit van 12 juli 2022 toestemming heeft verleend voor 
het direct vellen (noodkap) van een boom gesitueerd ter 
hoogte van Burgemeester Verheugtstraat 27 in Mierlo. 
Als gevolg van honingzwam vormde de boom een acuut 
gevaar voor personen in de omgeving. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van het 
besluit bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend, 
gedateerd en bevat naam en adres van de indiener, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar.


