
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 12 januari 2023

Gemeente actueel
Publieksagenda* COMMISSIE RUIMTE 
Maandag 16 januari 2023
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag commissie Ruimte 

van 21 en 28 november 2022 
4. Vragen en mededelingen
•  Mededelingen van de portefeuillehouder(s) 

over/vanuit de gemeenschappelijke regelin-
gen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

•  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 uur 5.  Extra budget Stimulerings regeling 

Duurzaamheid 
(RV GM2022-1458479)
(portefeuillehouder Frans Stravers)

Het budget van de Stimuleringslening 
duurzaamheid is onvoldoende toereikend 
om in de vraag naar leningen te voorzien. 
Dit raadsvoorstel gaat over extra budget om 
voldoende middelen beschikbaar te houden 
om nieuwe leningen te kunnen verstrekken.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

20.05 uur 6.  Vaststelling programma
duurzaamheid Geldrop-Mierlo 
(RV GM2022- 1483581) 
(portefeuillehouder Frans Stravers)

Er gebeurt veel op het gebied van duur-
zaamheid. Deze nieuwe ontwikkelingen 
vragen om een actualisatie van het ge-
meentelijke duurzaamheidsbeleid. Daarom 
hebben wij een programma duurzaamheid 
opgesteld. In dit programma wordt aanslui-
ting gezocht bij de meest recente landelijke 
doelen en de Visie op Geldrop-Mierlo 2040. 
In dit programma wordt uitgewerkt wat wij 
de komende vier jaar gaan doen om op de 
route te blijven om onze duurzaamheidsam-
bities voor 2040 en 2050 te halen.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

20.50 uur 7.  Klimaatadaptatieplan en 
uitvoeringsagenda 2023 
(RV GM2022-1306535) 
(portefeuillehouder Hans v.d. Laar)  

Met het gemeentelijk klimaatadaptieplan & 
uitvoeringsagenda 2023 geeft Geldrop-Mier-
lo invulling aan de opgave vanuit het ‘Delta-
programma Ruimtelijke Adaptatie’. Hiermee 
wordt het proces afgerond, waarvoor de 
afgelopen jaren klimaatstresstesten zijn 
uitgevoerd, een klimaatdialoog is georgani-
seerd en het ambitieniveau is bepaald.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

21.20 uur 8.  Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo (RV 
GM2022-1422016) 
(portefeuillehouder Marc Jeucken)

De ontwerp Omgevingsvisie Geldrop-
Mierlo is op 22 juni beeldvormend in de 
commissie besproken en heeft vervol-
gens van 30 juni tot en met 14 september 
ter inzage gelegen. In de Nota Zienswij-
zen is aangegeven hoe met de ingeko-
men zienswijzen en reacties is omgegaan 
De Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo is 
hiermee gereed voor besluitvorming.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

22.05 uur 9.   Wijziging Erfgoedverordening 2023 
(Omgevingswet)
(toevoeging indieningsvereisten voor 
gemeentelijke monumenten) (RV 
GM2022-1424977) 
(portefeuillehouder Marc Jeucken)

Een raadsbesluit voegt alsnog indieningsver-
eisten toe aan de Erfgoedverordening 2023 
voor vergunningen voor gemeentelijke mo-
numenten. De Omgevingswet heeft dit alleen 
nog maar geregeld voor Rijksmonumenten. 
De VNG heeft deze indieningsvereisten niet 
in hun modelverordening meegenomen. De 
verordening treedt alleen in werking als/wan-
neer de Omgevingswet in werking treedt.  Dat 
is vooralsnog voorzien op 1 juli 2023.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

Publieksagenda* 
COMMISSIE SAMENLEVING 
Dinsdag 17 januari 2023
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag commissie Samen-

leving van 22 november 2022 
4. Vragen en mededelingen
•  Mededelingen van de portefeuillehouder(s) 

over/vanuit de gemeenschappelijke regelin-
gen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

•  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 uur 5.  Presentatie Kunstkwartier 

(portefeuillehouder Peter 
Looijmans)

De presentatie vindt plaats vanuit de 
afspraak dat de 50.000+ accounts zich 
zouden/zullen presenteren aan de volksver-
tegenwoordigers in Geldrop-Mierlo.

Oordeelsvorming
20.05 uur 6.  Aanpassing verordening Jeugdhulp 

i.v.m. aanstellen toezichthouder recht-
matigheid (RV GM2022-1482902)
(portefeuillehouder Mathil Sanders)  

Binnen de 10 voor de Jeugd-regio is besloten 
een toezichthouder rechtmatigheid jeugd aan 
te stellen. Deze komt in dienst van de GR 
Peelgemeenten, maar wordt werkzaam voor 
de gehele 10 voor de Jeugd-regio. Voor het 
aanstellen van een toezichthouder jeugd is er 
een wettelijke basis nodig. De Jeugdwet voor-
ziet hierin niet en betekent dat er moet wor-
den voorzien in een wettelijke grondslag via 
aanpassing van de verordening jeugdhulp. 
Met deze juridische basis is het vervolgens 
mogelijk en praktisch gezien noodzakelijk, om 
de Algemeen directeur van Peelgemeenten 
te mandateren tot het aanstellen van een 
toezichthouder.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
20.15 uur 7. Sluiting

Publieksagenda* COMMISSIE 
Algemene Zaken 
Dinsdag 24 januari 2023
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag commissie 

Samenleving van 29 november 2022 
4. Vragen en mededelingen
•  Mededelingen van de portefeuillehouder(s) 

over/vanuit de gemeenschappelijke regelin-
gen (o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

•  Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 uur 5.  Zienswijze raad Geldrop-Mierlo op 

concept-samenwerkingsakkoord MRE 
2023-2026 (RV GM2022-1015282) 
(portefeuillehouder Jos van Bree)

Op 1 maart 2023 behandelt het Algemeen 
Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) het samenwerkingsakkoord MRE 
2023-2026. Het Dagelijks Bestuur van de 
MRE legt dit akkoord nu eerst voor aan de 
raden van de 21 gemeenten om hen in de 
gelegenheid te stellen om een zienswijze in 
te dienen. Het college heeft een concept-
zienswijze opgesteld en wil deze op 6 febru-
ari 2023 voorleggen aan de raad.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

19.55 uur 6.  Accountantscontrole 2022
(RV GM2022-1443750)
(portefeuillehouder Hans v.d. Laar)  

Het controleprotocol heeft als doel nadere 
aanwijzingen te geven aan de accountant 
over de reikwijdte van de accountantscontro-
le, de daarvoor geldende normstellingen en 
de daarbij verder te hanteren goedkeuring- 
en rapporteringstoleranties voor de controle 
van de jaarrekening 2022 van de gemeente 
Geldrop-Mierlo.
Burgers en belanghebbenden kunnen ge-
bruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
20.00 uur 7. Sluiting

Op donderdag 19 januari is het gemeentehuis vanaf 16.00 uur 
gesloten voor publiek. 

Algemeen
22.10 uur 13. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**   Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 

wordt, kan een burger of belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

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

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op 14 040 of (040) 289 
38 93 of per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl
U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

Nieuwjaarsspeech 
2023
Afgelopen zondag 8 januari heeft burgemeester Jos van 
Bree tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst bij de ijsbaan van 
Wintersfeer op het Geldropse Horecaplein de nieuwjaars-
speech uitgesproken.

U kunt de hele nieuwjaarsspeech lezen op de website van 
de gemeente Geldrop-Mierlo: 
www.geldrop-mierlo.nl/nieuwjaarsspeech-jos-van-bree



www.geldrop-mierlo.nl
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Start inloop Hulp op maat 

Moeite met rondkomen?
Blijf hiermee niet lopen, maar neem 
contact op met de gemeente! Kom op de 
koffi e voor een goed gesprek. Wij bieden 
u graag een luisterend oor, u staat er 
niet alleen voor! Tijdens een vrijblijvend 
gesprek kijken we samen naar uw 
persoonlijke situatie en bieden we hulp 
op maat. U kunt ons bellen via het CMD, 
Team Toegang. Zij zijn van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur 
bereikbaar via nummer: (040) 289 38 99. 

Inloop
Of u loopt bij ons binnen tijdens de Inloop 
Hulp op Maat. Dit kan vanaf dinsdag 17 ja-
nuari op twee locaties in onze gemeente. 
•  Dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de 

Dreef in Geldrop (Willem Barentszweg 69) 
•  Woensdag van 09.00 uur tot 11.00 uur 

in Hof van Bethanië in Mierlo (Heer van 
Scherpenzeelweg 9). 

Maak gebruik van Hulp op maat. 
Samen bekijken we hoe we u kunnen helpen 
met onder meer:
•  een tijdelijke maandelijkse fi nanciële 

ondersteuning (zie ook voorwaarden op 
onze website).

•  het maken van betalingsafspraken;
•  het maken van een budgetplan; 
•  het regelen van een energiecoach om bij 

u thuis te kijken of er energiebesparende 
mogelijkheden zijn; 

Meer info?
www.geldrop-mierlo.nl/hulp-op-maat

Sportgala 2022 - 
Geef nu jouw sportkampioen op!
In 2022 zijn er weer prachtige prestaties 
geleverd door sporters en vrijwilligers 
die in Geldrop-Mierlo wonen en/of spor-
ten. We hebben met elkaar weer veel 
plezier beleefd, fi jn getraind en uiteraard 
ook prestaties geleverd op sportgebied. 
Al deze prestaties worden gevierd tij-
dens het Sportgala 2022 op 24 maart 
2023 in de Weeffabriek in Geldrop. 

Meld jouw sportkampioen aan
Tijdens het Sportgala 2022 worden ver-
schillende kampioenprestaties, groot en 
klein, in het zonnetje gezet. Hierbij wordt 
niemand uitgesloten, want inclusief spor-
ten is super belangrijk. Daarom is het van 
het grootste belang dat zoveel mogelijk in-
woners van Geldrop en Mierlo hun sport-
kampioen aanmelden. 

Meld nu jouw sportkampioen van 2022 aan 
voor één van de volgende categorieën: 
1. Gouden sportvrijwilliger
2. Talent t/m 18 jaar van het jaar
3. Sporter/Sportteam van het jaar

4. Sportcoach van het jaar
5. Sportinitiatief van het jaar

Het betreft inclusief sporten. Hierin wordt 
ook de Unieke Sporter meegenomen. Bij 
onder andere talent t/m 18 jaar van het jaar 
worden ook Unieke Sporters meegeno-
men. Dit geldt ook voor Sporter/Sportteam 
van het jaar. Niemand wordt uitgesloten. 
Inclusief sporten is ontzettend belangrijk.

Informatie en aanmelding
Uitgebreide informatie over de categorieën 
en het aanmeldformulier vindt u op 
www.leefgeldrop-mierlo.nl/sportgala. 
Het aanmelden van sportkampioenen kan 
tot 1 februari 2023.
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Uitgaan 45%

Gamen 44%

Buiten hangen 26%

Tijd doorbrengen 

met vrienden
94%

Club of vereniging 

(sport of andere 

activiteiten)

68%

Andere hobby's 

(bijv. boek lezen, 

puzzelen, 

bespelen 

instrument)

68%

Opleiding Werk/onderwijs
(hoogst afgerond of huidig)

Geen opleiding of alleen basisschool 1%

8%

24%

17%

50%

Woonsituatie Vrijetijdsbesteding

49% 51% 23% 39% 38%
47% 52% 16% 42% 42%

Leeftijd

 Achtergrondkenmerken jongvolwassenen

  Respondenten: aantal en % van inwoners 16 t/m 27 jaar

Gemeente Geldrop-Mierlo 638 12,2%

Regio Oost-Brabant 11067 5,3%

Geslacht
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Alleen brief Alleen school Alleen
sociale media

Overig (andere route   
of meer dan 1 route)

Regio
Oost-BrabantGemeente
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14%
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Gemeente Regio Oost-Brabant

38%

44%

60%

2%

41%

43%

58%

2%

Heeft een
(vaste) baan

Heeft een bijbaan

Volgt onderwijs

Heeft geen baan en
volgt geen onderwijs

Gemeente Regio Oost-Brabant

Gemeente

Regio Oost-Brabant

Geldrop-Mierlo scoort laag op monitor ‘Trippen of Skippen?’
In het najaar van 2022 hebben we aan jongeren in Oost-Brabant gevraagd hoe zij 
dachten over de verschillende soort verslavende middelen (cannabis, xtc, lachgas, 
amfetamine, cocaïne en designer drugs). De uitkomsten zijn verwerkt in de monitor 
‘Trippen of Skippen’. De monitor  vertelt ons hoe Geldrop-Mierlo ervoor staat ten 
opzichte van de rest van de regio. 

Conclusie: Geldrop-Mierlo scoort lager, dus dit betekent dat onze jongeren minder 
drugs lijken te gebruiken dan in omliggende dorpen en steden.

Respons vanuit Geldrop-Mierlo
Vanuit Geldrop-Mierlo hebben 638 jongeren deelgenomen (12,2%). Twee derde van hen 
heeft gereageerd op de brief die we hen gestuurd hebben, 10% reageerde na het zien van 
een oproep op social media en 21% deed op andere manieren mee aan de oproep. Uit de 
gestelde vragen hebben we een mooi beeld gekregen van hun bezigheden en belangstelling. 
Bekijk hiervoor het overzicht uit het rapport. 

Omgeving bepaalt houding over drugs
Of jongeren het gebruik van verslavende middelen normaal vinden, wordt voor een groot deel 
bepaald door hun eigen gebruik. De helft die zelf nooit drugs heeft gebruikt, vindt het niet 
normaal als anderen wel drugs gebruiken. Cannabis, xtc, lachgas en tripmiddelen vinden zij 
het meest normaal om mee te experimenteren. Regelmatige gebruikers hebben een voorkeur 
voor cannabis en xtc. Jongeren vinden de houding van de eigen vrienden ten opzichte van 
drugsgebruik ook een stuk positiever dan hun eigen houding. Hoe hun ouders/verzorgers 
tegenover drugsgebruik staan wordt daarentegen fors minder positief ingeschat. Jongeren 
beseffen dat ouders het gebruik van drugs niet waarderen. Hier ligt dus een grote kans voor 
ouders en verzorgers om aan te blijven geven, dat het experimenteren met en gebruiken van 
verslavende middelen niet normaal is.

Blijvend aandacht voor drugsgebruik
Komend jaar zetten we als vervolg op dit onderzoek een aantal acties uit. Hierbij zal vooral 
aandacht zijn voor het terugdringen van cannabisgebruik en drugsvoorlichting in het verkeer. 
Ook wordt er een handreiking ‘Drugs bij evenementen’ opgesteld voor gemeenten.

De monitor ‘Trippen of Skippen’ is na te lezen op www.geldrop-mierlo.nl/nieuws.
Lees meer over bewust omgaan met drugs op www.fi tenpitgeldropmierlo.nl/fi t-pit/
gezonde-keuzes-maken/ga-bewust-om-met-alcohol-en-drugs

Wist je dat
Er per 1 januari 2023 een verbod op het gebruik van lachgas komt. Vanaf die datum staat 
lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden wordt 
om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te 
hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te 
beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden 
blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

Meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/14/per-1-januari-2023-verbod-op-lachgas
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Mooi voorbeeld van samenwerking

Voetbalvelden Mifano liggen er weer perfect bij!
Wethouder Hans van de Laar (openbare ruimte) en wethouder Peter Looijmans (sport 
en bewegen) bezochten afgelopen week een aantal vrijwilligers van voetbalclub 
Mifano. Niet voor niets. Zij bedankten deze betrokken vrijwilligers voor hun inzet 
om de voetbalvelden van Mifano weer tiptop te maken. Zij deden dit samen met de 
buitendienstmedewerkers van de gemeente. De kwaliteitsverbetering van de velden 
was nodig, omdat het aantal voetbalstages bij HUP Hotel in Mierlo door profclubs 
terugliep. 

Hans van de Laar: ‘Dit was niet goed voor Mifano, onze gemeente en voor HUP. We zien nu 
dat door een goede samenwerking tussen vrijwilligers, onze buitendienstmedewerkers en 
een commerciële partij, de gemeente weer in beeld is bij (professionele) voetbalclubs en dat 
de velden ook voor de leden van Mifano er weer perfect bij liggen. Peter vult aan: ’Dit is be-
langrijk omdat we in onze gemeente sporten hoog in het vaandel hebben staan. Bovendien 
toont ook dit succes weer aan hoe sterk het verenigingsleven in onze gemeente is en hoe 
betrokken alle vrijwilligers zijn die in clubverband actief zijn.’ 

Peter Verberne, voorzitter van Mifano, vindt het een goed voorbeeld van samenwerking en 
waardeert de pluim die de vrijwilligers maandag van de beide wethouders ontvingen. ‘Ik 
ben trots op onze vereniging, zeker nu de velden er weer zo goed bij liggen. Mifano is een 
gezonde vereniging met veel vrijwilligers. Zonder deze mensen en de hulp van de gemeente 
was deze klus nooit gelukt.’ Mark Oidtmann – general manager van het HUP is ook erg te 
spreken over deze samenwerking. ‘We hebben in onze gemeente een naam hoog te houden, 
zo was Maradona ooit hier en trainde Guus Hiddink als bondscoach van het nationale team 

van Australië op deze velden. Voetbalclub Al-Nassr uit Saoedi-Arabië was nog niet zo lang 
geleden hier ook op bezoek. Ik hoop ze opnieuw te verleiden om hier te komen trainen, dan 
zou het zomaar kunnen zijn dat Ronaldo die sinds kort ook daar voetbalt, kennis komt maken 
met onze gemeente.’ 

Fotograaf: Marco Magielse

Nieuwe cultuurprojecten helpen 
bij mentale gezondheid jongeren
Hoe belangrijk is cultuur, cultuur leren waarderen 
en creatieve talenten ontwikkelen voor de 
mentale gezondheid van onze jeugd? Gemeente 
Geldrop-Mierlo gelooft in de preventieve werking 
hiervan en gaat het komende jaar hiermee 
experimenteren. De gemeente stelt voor 2023 
subsidie beschikbaar aan Stichting Kunstkwartier 
voor 3 culturele projecten voor jongeren van de 
basis- en middelbare school. 

Talentontwikkeling maakt weerbaar
Stichting Kunstkwartier biedt een educatieprogramma dat ervoor zorgt dat alle jeugd in 
Geldrop-Mierlo al tijdens de basisschool in aanraking kan komen met cultuur, cultuur leert 
waarderen en eventueel hun talenten kan ontplooien. Met de extra subsidie worden komend 
jaar 3 extra projecten uitgevoerd: Dark Thoughts, Ready to Rock en Trapped.

Nieuw: Dark Thoughts
Een dansfi lm voor leerlingen van de middelbare school om inzicht te krijgen in het (h)erken-
nen van lichaamstaal. De Dark Thoughts fi lm behandelt onderwerpen als elkaar zien. jezelf 
laten zien en er zijn voor elkaar. Na het kijken van de fi lm gaan leerlingen met elkaar in ge-
sprek over het hebben van depressieve gedachten.

Ready to Rock
Een bestaand popmuziekproject voor kinderen van de basisschool wordt uitgebreid met een 
vierde school. Een schooljaar lang leren kinderen de basisbeginselen van het spelen van een 
instrument en leren om in een popband te spelen. Ook nieuw is dat kinderen vanuit Kunst-
kwartier nu ook een muziekinstrument in bruikleen krijgen om nog vaker te kunnen oefenen. 
De gemeente heeft de investering voor deze (60!) muziekinstrumenten geregeld.  

Nieuw: Trapped
In de dansvoorstelling TRAPPED wordt de problematiek van huiselijk geweld en partnerge-
weld op aangrijpende wijze in dans vertaald. In deze voorstelling wordt de complexiteit van 
huiselijk geweld zichtbaar. Schaamte, fysiek geweld, verbaal geweld, machtsverschillen en 
sociale isolatie. Herkenning en signalering is de eerste stap naar de oplossing. Door middel 
van kunst laat Kunstkwartier zien en voelen wat er achter de voordeur kan gebeuren. Be-
doeld voor kinderen vanaf 16 jaar.

Minder kosten jeugdhulpzorg
Dit soort inzet van culturele instellingen sluit aan bij de gemeentelijke ambitie binnen het 
sociaal domein om met behulp van zorgbudgetten culturele activiteiten mogelijk te maken en 
daarmee besparingen in de jeugdhulp te realiseren.  Deze nieuwe inzet zal goed gemonitord 
worden of het zin heeft gehad. 

Meedoen via Kunstkwartier
Meedoen en aanmelden kan via de aangesloten basisscholen en het voortgezet onderwijs in 
Geldrop-Mierlo, ook individueel als een jongere. 
Voor meer informatie: info@kunst-kwartier.nl. 

Fotomodellen gezocht!Fotomodellen gezocht! 
We zijn op zoek naar enthousiaste inwoners van onze gemeente die 
mee willen werken aan een fotosessie in en rond het centrum van 
Geldrop. De foto’s worden gebruikt voor communicatiemiddelen over 
de centrumimpuls Geldrop. 

Aanmelden
Bent u op korte termijn beschikbaar? Stuur dan een mailtje aan:
communicatie@geldrop-mierlo.nl.
De fotosessies vinden plaats op vrijdag 20 januari van 09.00-11.00 uur 
en op zaterdag 21 januari van 09.00-12.00 uur.

Alvast bedankt!

Voor hulp bij energiebesparende maatregelen in Geldrop-Mierlo

We zoeken vrijwillige kierenjagers
Wil ook jij graag bijdragen aan het bevorderen van duurzaamheid en huishoudens helpen hun 
energierekening te verlagen? Dan zoeken wij jou!

Wie ben jij?
• Iemand die graag met mensen omgaat
• Iemand die handig is 

Wat ga je doen?
• Helpen met aanbrengen van energiebesparend materiaal, tochtstrips, radiatorfolie, etc.

Heb je interesse? Neem contact op met LEV Geldrop-Mierlo
Telefoon: (040) 782 12 92
E-mail:  dorpsleerbedrijfGM@levgroep.nl  
Website:  levgeldrop-mierlo.nl

Helpt u mee als Kierenjager? 
Voor hulp bij energiebesparende maatregelen in Geldrop-Mierlo

Helpt u mee als Kierenjager? Helpt u mee als Kierenjager? 

Groei mee naar een gezond klimaat!



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 12 januari 2023

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Bolwerk 21 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 januari 2022
Omschrijving :  het plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde (legalisatie)
Zaaknummer : 17711515772

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)
Locatie :  Bisschop van Mierlostraat 

ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 108) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 28 november 2022
Omschrijving :  het rooien van een Linde in 

verband met zwamaantasting en 
stamrot

Zaaknummer : 17711467786

Locatie : Emopad 68 in Geldrop  
Verzenddatum besluit : 4 januari 2023
Omschrijving :  het wijzigen van de bestemming 

van bedrijfswoning naar 
burgerwoning

Zaaknummer : 17711484812

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 
ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 34)

Verzenddatum besluit : 5 januari 2023

Omschrijving :  het rooien van 2 eiken in verband 
met zwamaantasting niet duur-
zaam te handhaven

Zaaknummer : 17711505738

Locatie :  Luchen ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
25) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 5 januari 2023
Omschrijving :  het rooien van een eik in verband 

met wortelschade niet duurzaam te 
handhaven

Zaaknummer : 17711505830

Locatie :  Molenkamp ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 12) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 5 januari 2023
Omschrijving :  het rooien van een es in verband 

met zwamaantasting niet duur-
zaam te handhaven

Zaaknummer : 17711505878

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

Verzenddatum besluit : 5 januari 2023
Omschrijving :  het rooien van 2 beuken in ver-

band zwamaantasting en wortelrot
Zaaknummer : 17711476932

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)
Locatie : Geldropseweg 12 in Mierlo
Omschrijving : het wijzigen van de gevelreclame
Zaaknummer : 17711471676

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

Omschrijving :  het rooien van 2 beuken in 
verband met zwamaantasting en 
wortelrot

Zaaknummer : 17711476932

Locatie : Papenvoort 88 in Geldrop
Omschrijving : het plaatsen van een erker
Zaaknummer : 17711468493

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 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.

Groei mee naar een gezond klimaat!

Verduurzaam uw woning met 
hulp van subsidies en leningen   
Het verduurzamen van uw woning is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor 
uw portemonnee. Om u een handje te helpen met de fi nanciering hiervan, zijn er 
verschillende leningen en subsidieregelingen. Lees hieronder over de mogelijkheden 
die voor u interessant zijn. Wist u bijvoorbeeld dat de subsidieregels rondom 
isolatiemaatregelen verruimd zijn? 

Voor mensen die hun huis willen isoleren of willen investeren in een warmtepomp kan de 
landelijke ISDE-subsidie interessant zijn. Sinds 2023 is het voor woningeigenaren ook mo-
gelijk om maar één maatregel uit te voeren. Bij een succesvolle subsidieaanvraag krijgt u 
dan tot 15 procent van de gemaakte kosten terug. Mensen die meerdere energiebesparende 
maatregen uitvoeren, kunnen zelfs tot dertig procent terugkrijgen. De aanvraag moet dan 
wel voldoen aan andere geldende voorwaarden, zoals de regel dat de maatregelen door 
een professional moeten zijn uitgevoerd. De verruiming geldt ook op terugwerkende kracht. 
Mensen die vanaf 2 april 2022 één isolerende maatregel gerealiseerd hebben, kunnen ook 
een subsidieaanvraag doen. 

Leningen 
De gemeente Geldrop-Mierlo biedt inwoners een Stimuleringslening Duurzaamheid aan. 
Tegen een rentetarief van 2,1 procent kunnen mensen geld lenen om bijvoorbeeld zonne-
panelen aan te schaffen, maar andere duurzame maatregelen zijn ook mogelijk. Daarnaast 
is er een landelijke energiebespaarlening, die ook interessant kan zijn voor u. Hiervan mag 
u maximaal 75 procent van het leenbedrag besteden aan zonnepanelen. De overige 25 
procent kunt u besteden aan andere maatregelen, zoals isolatie of de aanschaf van een 
warmtepomp. Voor woningenaren met een gezamenlijk verzamelinkomen van minder dan 
45.014 euro, kan deze regeling extra voordelig zijn. Deze groep betaalt namelijk geen rente 
over het geleende bedrag. 

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op 
https://www.geldrop-mierlo.nl/subsidies-en-fi nancieringsmogelijkheden

Denkt u aan zonnepanelen 
op uw dak? Kom naar de gratis 
themabijeenkomst op 19 januari
Met het voorjaar in het vooruitzicht en de huidige energiemarkt in het achterhoofd zijn 
zonnepanelen wellicht een goede optie voor u. Om u op weg te helpen organiseert 
EnergieHuis Slim Wonen in samenwerking met gemeente Geldrop-Mierlo, een 
themabijeenkomst over zonnepanelen. 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19 januari van 19.30 uur tot 21.30 uur in het 
gemeentehuis in Geldrop. De toegang is gratis. U kunt zich inschrijven via het e-mailadres 
y.v.d.dungen@geldrop-mierlo.nl. Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt? 

U kunt zich ook vast inschrijven voor de informatieavond over ventileren, die op 14 februari 
plaatsvindt in het Mierlo’s Huukske, Vesperstraat 8, Mierlo.


