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Gemeente actueel

Groei mee naar een gezond klimaat!

Maak het ze niet te makkelijk
Word ook als senior geen slachtoffer van criminaliteit
Senioren worden helaas steeds vaker slachtoffer van 
oplichters. Oplichters verzinnen steeds weer nieuwe 
manieren om mensen van hun privégegevens of be-
zittingen te beroven. Denk in de coronatijd aan ver-
plegers die bij de mensen thuis komen prikken of 
bankmedewerkers die bij u langkomen omdat u niet 
zelf naar de bank kunt komen. Iedereen kan slachtof-
fer worden van dergelijke trucs, ook ouderen. In de 
komende weken besteden we in een aantal artikelen 
aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit 
waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. We 
hopen dat senioren zich hierdoor meer bewust worden 
van dit soort praktijken, uiteraard geven we ook tips 
en adviezen. Deze week: geld afhandig maken via de 
computer of telefoon: phishing en spoofi ng  

Wat is phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes)? 
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail, app of sms, wordt 
gevraagd om te klikken op een link of om in te loggen. 
Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website 
van een bank, waarin gevraagd wordt om uw gegevens 
in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen 
toegang te krijgen tot uw computer of uw persoonlijke 
gegevens. Deze manier om gegevens te achterhalen 
heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met die gegevens 
kunnen internetcriminelen u vervolgens veel geld afhan-
dig maken. Ook vraagt men soms direct om geld over te 
maken. Via valse e-mails of telefoonberichten proberen 
internetcriminelen aan uw geld te komen. Daarom eerst 
checken, dan klikken.

Wat is spoofi ng? 
Bij spoofi ng wordt er een trucje gebruikt om een andere 
identiteit aan te nemen. Spoofi ng betekent letterlijk ‘na-
bootsen’. De oplichter kan zich telefonisch voordoen als 
iemand van uw bank. Het telefoonnummer manipuleert 
hij, waardoor ook daadwerkelijk het telefoonnummer van 
de bank op uw telefoon verschijnt. De oplichter zegt dat 
er wat mis is met uw betaalrekening of bankaccount en 
vraagt u om geld over te maken naar een zogenaamde 
kluisrekening of veilige rekening. Ook kan de oplichter 
vragen om privé- of inloggegevens.
Het komt overigens ook voor dat oplichters niet telefo-
nisch contact met u opnemen maar zelfs bij u aan de 

deur komen en zich voordoen als bankmedewerker!

Waar moet u op letten?
• Klik nooit op een link van een mail die u niet vertrouwt 

en download geen bijlage;
• Twijfelt u, bel dan de organisatie waar het om gaat, 

zoals uw bank en zoek daarvoor zelf het telefoonnum-
mer op;

• Banken vragen nooit om persoonlijke gegevens.
• Banken vragen nooit om geld over te maken naar een 

andere rekening.
• Altijd eerst checken, dan klikken. Via de Fraudehelp-

desk kunt u de e-mail controleren.

Meer informatie en tips
Kijk voor meer tips over veilig internetten op Veiliginter-
netten.nl. En voor meer informatie over veilig bankieren 
op Veiligbankieren.nl.

Slachtoffer
Veel mensen schamen zich nadat zij slachtoffer zijn 
geworden van oplichting, dat hoeft absoluut niet. Deze 
criminelen gaan heel geraffi neerd te werk. Ze maken 
misbruik van het vertrouwen dat je hebt in een familielid 
of bekende. Iedereen kan slachtoffer worden. 
Bent u toch slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte 
of melding bij de politie. Meld het bericht ook als uw geen 
slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.

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

60-JARIGE BRUIDSPAREN

Burgemeester Jos van Bree bezocht afgelopen week drie 
60-jarige bruidsparen: meneer en mevrouw Verhappen-
Marcelissen (4 juli), meneer en mevrouw Doensen-Van 
Beek (10 juli) en meneer en mevrouw Dreverman-Van 
Lieshout (12 juli). Uiteraard werden zij allemaal verrast met 
een mooie bos bloemen. Van harte gefeliciteerd!
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Maak uw afspraak online:

Gratis afkoppeladvies bij Bloem & Tuin in Nuenen!
Steeds meer mensen vangen regenwater op in eigen 
tuin, door de regenpijp af te koppelen van het openbare 
riool of bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen.
Voordelen hiervan zijn dat je wateroverlast vermindert, 
maar vooral ook de natuurlijke cyclus van regenwater 
herstelt. Goed voor de bodem en een mooie bijdrage 
aan een duurzamer leven. Ook is het goed voor je por-
temonnee, want een bodem met een goede vochtigheid 
is een rijkere bodem en vraagt minder voeding.

Zit je er ook al een tijd aan te denken om af te gaan kop-
pelen, maar weet je niet goed hoe je het aan kunt pakken? 
Of ben je nog niet bekend met het thema en wil je er meer 
over weten? 
Dan is dit je kans!

Vanaf 22 juli tot en met 31 juli staan we op landgoed Gul-
bergen op de Flower & Garden Groenexpo Bloem & Tuin 
met een heuse afkoppelstand om al je vragen over afkop-
pelen te beantwoorden. Ook kunnen we je alles vertellen 
over de aantrekkelijke subsidie die daarvoor beschikbaar is.
Zien we jullie daar? We staan in stand nummer 18.
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Gijzenrooi 3A in Geldrop
Datum ontvangst : 5 juli 2022
Omschrijving : splitsen boerderij
Zaaknummer : 17711300172

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

Locatie : Hazelaar 122 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 juli 2022
Omschrijving : uitbouw benedenverdieping
Zaaknummer : 17711300548

Locatie : Steenuil 1 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 juli 2022
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen carport
Zaaknummer : 17711303801 

Locatie : Kapelweg 58 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 juli 2022
Omschrijving : schoonheidssalon in garage
Zaaknummer : 17711303941

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Emopad (naast 11) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 juli 2022
Omschrijving : oprichten kantoorgebouw
Zaaknummer : 17711111355 

Locatie : Adelaartlaan 132 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 juli 2022
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 17711252207 

Locatie : Heezerweg 6 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 juli 2022
Omschrijving : moderniseren woonhuis
Zaaknummer : 1771163910

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning 
met uitgebreide procedure (3)

Locatie : Schildknaap 1 in Geldrop
Datum ter inzage : 22 juli 2022
Omschrijving : gebruiksvergunning brandveilig
  gebruik
Zaaknummer : 17711098794

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 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. 
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan 
contact op via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Vaststelling bestemmingsplan 
Mierloseweg 40 Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo ma-
ken bekend dat de gemeenteraad in de openbare verga-
dering van 11 juli 2022 het bestemmingsplan “Mierlose-
weg 40 Geldrop” gewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud bestemmingsplan en wijziging
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een appar-
tementengebouw met 40 woningen op het perceel aan de 
Mierloseweg 40 in Geldrop. 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een plan-

regel toegevoegd. Op grond hiervan wordt de uitvoering 
van akoestische maatregelen aan de te realiseren wonin-
gen geborgd.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
In de nieuw te bouwen woningen binnen het plangebied 
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet ge-
luidhinder door wegverkeerslawaai overschreden. Burge-
meester en wethouders van Geldrop-Mierlo hebben daarom 
op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere 
grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld ten behoeve 
van het bestemmingsplan “Mierloseweg 40 Geldrop”.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan “Mierloseweg 40 
Geldrop” met bijbehorende bijlagen en het besluit hogere 
grenswaarden liggen met ingang van 22 juli 2022 gedu-
rende een termijn van 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catie-
nummer is: NL.IMRO.1771.BPMierloseweg40-VA01. Het 
besluit hogere grenswaarden alsmede de papieren versie 
van het bestemmingsplan kunt u tijdens openingstijden in-
zien in de publiekshal van het gemeentehuis aan De Meent 
2 in Geldrop.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenha-
ge. Beroep staat open tegen zowel het besluit van de ge-
meenteraad inzake vaststelling van het bestemmingsplan, 
als het besluit van burgemeester en wethouders om hogere 
grenswaarden vast te stellen. Beroep kan worden ingesteld 
door belanghebbenden en niet-belanghebbenden die tijdig 
een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, dan 
wel door niet-belanghebbende aan wie niet verweten kan 
worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

Verordening op de gemeentelijke 
Adviescommissie omgevingskwaliteit 
gemeente Geldrop-Mierlo

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2022 de 
‘Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie 
omgevingskwaliteit gemeente Geldrop-Mierlo’ heeft 
vastgesteld. 

Deze Adviescommissie gaat de huidige welstand- en erf-
goedcommissie vervangen op het moment dat de Omge-
vingswet in werking treedt. Naar verwachting is dat op 
1 januari 2023. De nieuwe verordening kan worden inge-
zien op www.overheid.nl. Tegen het besluit van de raad 
staat geen bezwaar of beroep open.

Erfgoedverordening gemeente 
Geldrop-Mierlo 2023

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo ma-
ken bekend dat de gemeenteraad op 7 juni 2022 de ‘Erf-
goedverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023’ heeft 
vastgesteld. Deze verordening gaat over monumenten. 

Deze verordening vervangt de ‘Erfgoedverordening 2019’. 
De nieuwe verordening is afgestemd op de Omgevings-
wet, die mogelijk op 1 januari 2023 in werking treedt. De 
‘Erfgoedverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2023’ 
treedt ook pas in werking als de Omgevingswet in werking 
treedt. De nieuwe verordening kan worden ingezien op 
www.overheid.nl. Tegen het besluit van de raad staat geen 
bezwaar of beroep open.

Weekendafsluiting 
Eindhovenseweg Geldrop
van 22 juli 21:00 uur t/m 25 juli
06:00 uur

Vanaf vrijdagavond 22 juli om 21:00 uur tot maandag-
ochtend 25 juli 06:00 uur is de rijbaan van de Eindho-
venseweg in Geldrop afgesloten voor al het verkeer. De 
afsluiting omvat het gedeelte van de Eindhovenseweg 
tussen de weg Papenvoort en de gemeentegrens met 
Eindhoven. Tijdens de afsluiting is er geen doorgaand 
verkeer mogelijk tussen Geldrop en Eindhoven en 
omgekeerd.

Bereikbaarheid woningen Eindhovenseweg 
De woningen aan de Eindhovenseweg tussen de Pa-
penvoort en Gijzenrooiseweg blijven tijdens de uitvoe-
ring bereikbaar voor al het verkeer via het kruispunt 
Eindhovenseweg/Papenvoort.

Bereikbaarheid Industrieterrein Hooge Akker
Tijdens het weekend is Industrieterrein Hooge Akker 
niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer met uitzon-
dering van hulpdiensten.

Omleidingen
Het doorgaande verkeer tussen Geldrop en Eindhoven 
en omgekeerd wordt omgeleid via de rijksweg A67, 
hiervoor worden omleidingsroutes geplaatst.

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

Extra vergoeding 
energietoeslag
Het kabinet wil 500 euro extra geven aan mensen die 
de energietoeslag al hebben ontvangen. Het kabinet 
moet nog geld beschikbaar stellen. U kunt geen aan-
vraag doen voor het extra geld. Wel kunt u de ener-
gietoeslag aanvragen als u dat nog niet hebt gedaan. 
Als de gemeente het geld van het kabinet krijgt, dan 
maken we dat automatisch over naar huishoudens die 
de energietoeslag al krijgen. Meer informatie volgt in 
september.

www.geldrop-mierlo.nl


