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Gemeente actueel

‘Onze Wegwijzer’ helpt inwoners om vitaler te leven 
“Wie kan mij helpen om vrijwilligerswerk te vinden?” 
“Ik wil graag in contact komen met leeftijdsgenoten.” 
“Ik snap niets van de digitale overheid.” Allemaal zaken 
die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn om zelf 
te organiseren. Het zorgt ervoor dat inwoners soms 
bij de pakken neer gaan zitten, vereenzamen of in de 
problemen komen, terwijl er zoveel te doen is in Geldrop 
en Mierlo.

Alle vrij toegankelijke hulp bij elkaar
De website ‘Onze Wegwijzer’ helpt u om zelf oplossingen te 
vinden voor uitdagingen die u ervaart in uw dagelijks leven. 
Op de nieuwe website staan alle lokale aanbieders van vrij 
toegankelijke initiatieven en voorzieningen binnen onze ge-
meente bij elkaar. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week 
en op elk gewenst apparaat op zoek naar informatie. Begrij-
pelijke teksten en een eenvoudige navigatie helpen om snel 
en gemakkelijk de informatie te vinden.

Fietstocht als kennismaking
Op 18 januari heeft wethouder Mathil Sanders de website 
’Onze Wegwijzer’ feestelijk gelanceerd. Zij fi etste hiervoor 
met een aantal vrijwilligers een speurtocht langs bekende en 
minder bekende voorzieningen in Geldrop en Mierlo. Deze 
route kunt u nu ook fi etsen. Download hiervoor de app Ac-
tionbound (gratis te downloaden via Apple store en Google 
Play store). Op elke locatie wordt uitgelegd waar de organi-
satie of instelling u bij kan helpen.

In goede sfeer en samenwerking
Prestatieafspraken 
Geldrop-Mierlo offi cieel 
ondertekend
Op 19 januari hebben de drie woningcorporaties 
die actief zijn in Geldrop-Mierlo (Woonbedrijf, 
Compaen en Wooninc.), de huurdersorganisaties en 
de gemeente de prestatieafspraken voor de periode 
2023 – 2024 gezamenlijk ondertekend. De partijen 
zijn erg tevreden over de samenwerking en de wijze 
waarop deze nieuwe afspraken tot stand gekomen 
zijn. Ze kijken ernaar uit om ook de komende jaren 
weer met aan de slag te gaan voor een goede woon- 
en leefomgeving in de Geldrop-Mierlo.

Aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid
In de prestatieafspraken maken de partijen afspraken 
over verschillende onderwerpen. Zo zijn er afspraken 
gemaakt over het bouwen van meer sociale huurwo-
ningen, de leefbaarheid in de wijken, duurzaamheid en 
betaalbaarheid.
De partijen hebben afgesproken dat zij ook in 2023 gaan 
samenwerken om de woonlasten zoveel mogelijk be-
taalbaar te houden. Dit doen zij onder andere door wo-
ningen te isoleren en bewoners te helpen met energie-
besparing. Op die manier proberen zij energiearmoede 
te voorkomen.

Meerjarige afspraken
Dit jaar zijn er voor het eerst meerjarige afspraken ge-
maakt. Voorheen werden elk jaar opnieuw afspraken ge-
maakt. Nu zijn er afspraken gemaakt voor de komende 
twee jaar. Wel kijken de partijen jaarlijks of er redenen 
zijn om de afspraken te wijzigen of aan te vullen.

Mantelzorgcafé Geldrop-
Mierlo: mantelzorgers 
ontmoeten mantelzorgers 
Speciaal voor alle mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo 
organiseren wij het mantelzorgcafé. Hoe fi jn is het om 
even je verhaal te doen bij iemand die je begrijpt, omdat 
je in hetzelfde schuitje zit of hetzelfde hebt meegemaakt? 
U bent van harte welkom bij het mantelzorgcafé om 
gezellig samen even een kop koffi e of thee te komen 
drinken en/of ervaringen uit te wisselen. Gewoon even 
wat tijd voor uzelf!

Tijdens de inloop is altijd een van de gastvrouwen aanwezig, 
Ricky Sanderse en Nelly de Hoon. Zij ontvangen u graag, 
dus loop gerust eens binnen! U bent van harte welkom. 

Wanneer:
•  Woensdag 1 februari tussen 11.00 – 13.00 uur 

bij Heerenhuys 23 in Geldrop.
•  Donderdag 2 februari tussen 10.00 – 11.30 uur

bij Restaurant den Heuvel in Mierlo.

Provinciale Staten en Waterschappen

VERKIEZINGEN 15 MAART
Op woensdag 15 maart 2023 kunt u weer stemmen. Er 
zijn dan verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor 
de Waterschappen. We kiezen dan de statenleden, de 
volksvertegenwoordigers van de provincie. De provincie 
zorgt onder andere voor de natuur, het milieu, klimaat en 
energie, het openbaar vervoer en het controleren van het 
functioneren van gemeenten en waterschappen.

Het Waterschap beheert en versterkt de dijken en sluizen. 
Het zorgt voor het zuiveren van het rioolwater, regelt de 
waterstand bij veel regen en droogte en zorgt voor schoon 

water.
Meer informatie over de verkiezingen voor de provinci-
ale staten en de waterschappen vindt u op onze website 
verkiezingen.geldrop-mierlo.nl. 

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen?

Verleen dan aan iemand een volmacht
Wat is stemmen bij volmacht?
Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent naar het stem-
bureau te komen, zijn er andere mogelijkheden om toch 
uw stem uit te brengen. Een van deze mogelijkheden is 
om iemand anders te machtigen. Deze gemachtigde kan 
dan namens u een stembiljet invullen. Een gemachtigde 
mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Tot wanneer kunt u iemand een volmacht geven om 
voor u te stemmen?
Een onderhandse volmacht kunt u nog tot op de ver-
kiezingsdag, 15 maart 2023, aan iemand geven.Een 
aanvraag voor een schriftelijke volmacht dient uiterlijk op 
vrijdag 10 maart 2023 om 12.00 bij de gemeente ontvan-
gen te zijn.

Hoe kunt u iemand een onderhandse of schriftelijke 
volmacht geven?

• Onderhandse volmacht
U wacht totdat u uw stempas heeft ontvangen. Vul samen 
met de persoon die namens u mag stemmen de achter-
zijde van de stempas in en onderteken deze beiden. Bij 
een onderhandse volmacht moet u een kopie van uw 
legitimatiebewijs (mag 5 jaar verlopen zijn) meegeven aan 
de persoon die namens u gaat stemmen. Een onder-
handse volmacht kunt u intrekken door de stempas terug 
te vragen en zelf te gaan stemmen.

• Schriftelijke volmacht
U vult samen met de gemachtigde het formulier (model-

formulier L8) in en ondertekent beiden het formulier. 
Het formulier vindt u op onze website. Hierna kunt u het 
ingevulde en ondertekende formulier sturen naar de 
gemeente Geldrop, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop óf 
afgeven bij de balie van het gemeentehuis, De Meent 2 in 
Geldrop. Wanneer u een schriftelijke volmacht digitaal wilt 
aanvragen, dan doen de volmachtgever en de gemachtig-
de dit gelijktijdig achter dezelfde computer. Via de website 
van de gemeente Geldrop-Mierlo kunt u digitaal een 
aanvraag doen voor een volmacht. U hier heeft hiervoor 
beiden DigiD nodig.

De gemeente verstuurt dan uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 
het volmachtbewijs naar de persoon die namens u mag 
stemmen.

Let op: Een schriftelijk verleende volmacht kan niet 
worden ingetrokken.

Stempas en volmacht
Wanneer iemand een volmachtstem uitbrengt, dan moet 
dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de 
eigen stem. Machtig daarom iemand die voor dezelfde 
organisaties mag stemmen als u zelf mag stemmen.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail 
verkiezingen@geldrop-mierlo.nl of bel met het team 
Verkiezingen op telefoonnummer (040) 289 38 93. Meer 
informatie over de verkiezingen vindt u op onze website: 
verkiezingen.geldrop-mierlo.nl.
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Sociale vaardigheidstrainingen

Bijeenkomsten voor kwetsbare kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Wegens onvoldoende aanmeldingen in november  is 
de sociale vaardigheidstraining eerder helaas niet 
doorgegaan. 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 heb-
ben 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, telefoon-
nummer en emailadres.

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

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

Hulp op maat biedt uitkomst

Op zoek naar een beetje warmte….
De afgelopen weken was het te warm voor de tijd van het 
jaar, maar dit kan natuurlijk snel veranderen. Het kan fl ink 
koud zijn tijdens de donkere maanden. Maar door de hoge 
energieprijzen zetten veel mensen thuis de verwarming niet 
altijd aan omdat ze moeite hebben om rond te komen. We 
laten in Geldrop-Mierlo niemand in de kou staan. We bieden 
Hulp op maat. Ook kun je nu in onze gemeente op een aantal 
plekken terecht voor een kopje koffi e of thee gratis of tegen 
een schappelijke prijs, het meedoen aan een activiteit of het 
hebben van een praatje. Het gaat om de volgende locaties:

• Dienstencentra LEVgroep St. Jozefplein Geldrop
 Sint Jozefplein 4, Geldrop.
 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 
 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur.
 Koffi e of thee: € 0,80.
• Wijkcentrum De Dreef 
 Willem Barentszweg 69, Geldrop.
  Openingstijden: maandag tot en met donderdag van  

10.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.00 uur
tot 12.00 uur.

  Gratis koffi e (voor buurtbewoners): maandag tot en 
met vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur.

 Normaal kost een kop koffi e of thee: € 1,10.
• ‘t Patronaat Mierlo
 Heer van Scherpenzeelweg 14-16, Mierlo.
  Openingstijden: tijdens publiekelijk toegankelijke activi-

teiten ‘s avonds van maandag tot en met donderdag en 
woensdagochtend en in het weekend tijdens publieks-
evenementen.

 Koffi e of thee: € 1,50.

Heeft u moeite met rondkomen? 
Blijf hiermee niet lopen, maar neem contact op met de ge-
meente! Kom op de koffi e voor een goed gesprek. Wij bie-
den 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. 

Mogelijk in de vorm van een fi nanciële ondersteuning. 
U kunt ons bellen via het CMD, Team Toegang. Zij zijn van 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur bereik-
baar via nummer: (040) 289 38 99. 

Inloop
Of u loopt bij ons binnen tijdens de Inloop Hulp op Maat. 
Dit kan vanaf dinsdag 17 januari 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

Regionale Subsidieregeling Innovatie Beschermd wonen
Met 15 omliggende gemeenten vormen we de Beschermd 
Wonen regio Eindhoven. We vinden het belangrijk dat 
mensen die psychisch kwetsbaar zijn, deel (blijven) 
uitmaken van onze samenleving. Dat betekent onder 
meer dat zij op zichzelf wonen in een eigen buurt of wijk 
binnen Geldrop-Mierlo.  

We zijn daarom op zoek naar goede ideeën en initiatieven 
die kwetsbare inwoners helpen zich sneller thuis te voelen 
in hun buurt. Om dat mogelijk te maken stellen we als regio 
subsidies beschikbaar.  

Meer informatie over deze Regionale Subsidieregeling Inno-
vatie Beschermd Wonen en hoe je subsidie kunt aanvragen 
vind je via de website eindhoven.nl/subsidiebw
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Gemeente actueel

TIPS DUURZAAMHEID

Groei mee naar een gezond klimaat!

Naar de 
textielbak

WAT DOE JE IN DE TEXTIELBAK?
Kleding en schoenen die je zelf niet meer draagt, kun je inleveren in een 
textielbak. Ook versleten en gescheurde stoffen mag je in de textielbak 
doen. Kleding en schoenen die nog goed zijn, worden hergebruikt. Is het 
niet meer draagbaar, dan worden de materialen gerecycled. Daarvan wor-
den bijvoorbeeld poetslappen, isolatiemateriaal of vulling van autostoelen 
gemaakt. En steeds vaker worden gerecyclede vezels in nieuwe stoffen 
verwerkt. Kringloopwinkels verkopen goede tweedehandskleding. Wat ze 
in Nederland niet verkocht wordt, gaat vaak naar ontwikkelingslanden als 
kleding of als grondstof.

Wat mag in de kledingbak?
• Kleding (ook zwemkleding en ondergoed)
• Schoenen (per paar samengebonden)
• Gordijnen, vitrage
• Beddengoed: lakens, dekens, slopen, dekbedhoezen
• Handdoeken, theedoeken, tafellakens, servetten, washandjes, sokken 
• Accessoires zoals riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden, sjaals
• Knuffels (schoon)
• Schone poetsdoeken, vodden en lappen

Tip: Verpak kleding in een plastic zak en maak die goed dicht voordat je hem 
in de container gooit. Er kan dan geen vocht bij komen.

Wat kan niet in de kledingbak?
• Vloerbedekking: matten, tapijt (hoort bij het grofvuil)
• Matrassen, kussens en dekbedden (hoort bij het grofvuil)
• Natte kleding, textiel en schoenen (eerst laten drogen)
• Kleren met verf- of olievlekken (bij het restafval)
• Vulling van kussens of speelgoed; breigaren (bij het restafval)

Heeft u gronden in het buitengebied?

Help mee om het buitengebied 
van Geldrop-Mierlo mooier te 
maken!   
Heeft u grond in het buitengebied? En ligt 
deze grond buiten uw erf? Dan kunt u in 
aanmerking komen voor een aantrekkelijke 
vergoeding voor aanleg én beheer van 
bomen, bosschages, hagen, poelen, 
bloemrijke randen, en dergelijke. 

Subsidie
Bijdragen kunnen beschikbaar worden ge-
steld uit de ‘Stimuleringsregeling Landschap.’ 
Dit is een provinciale regeling waaraan ook 
gemeenten en waterschappen bijdragen. Met 
de regeling kunt u een bijdrage leveren aan 
een vergroening van het buitengebied. Door 
nieuwe landschapselementen aan te leggen, 
wordt de omgeving niet alleen aantrekkelijker 
om er te wonen, te werken en te recreëren, 
maar biedt het ook meer ruimte aan soorten 
als patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen.

Op zoek naar meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in de subsidiemoge-
lijkheden, dan kunt u vrijblijvend contact op-
nemen met de veldcoördinator in uw regio. In 
de regio Geldrop/Mierlo is dit Martien Vinken. 
U kunt hem bereiken viavia telefoon 
(06) 27 12 27 21 of mail naar 
info@martienvinken.nl 
Voor meer informatie kunt u ook de site van 
Brabants Landschap raadplegen via deze link: 
www.groenloketbrabant.nl

Voor vragen kunt u ook contact opnemen 
met onze medewerker Robijn Andringa, be-
leidsmedewerker natuur en landschap via 
(040) 289 38 93 of via 
gemeente@geldrop-mierlo.nl

www.geldrop-mierlo.nl

ScheidingsATLAS
Groepstraining voor Ouders die gaan scheiden 
of gescheiden zijn
Als ouders gaan scheiden, zijn ze niet langer partners, 
maar blijven ze wel samen de ouders van hun kinderen. 

Vragen en onzekerheden
Dit brengt extra vragen en onzekerheden met zich mee: 
Hoe beleven de kinderen de scheiding? Hoe kun je ze als 
ouder helpen wennen aan de nieuwe situatie? Hoe zorg je 
goed voor jezelf en voor je kinderen? Hoe werkt dat, ouder-
schap na scheiding? Hoe communiceer je hierover met de 
andere ouder? Veel ouders worstelen na de scheiding met 
dergelijke vragen over het vormgeven van ouderschap na 
scheiding. De training ScheidingsATLAS gaat hierop in door 
gescheiden ouders informatie te geven en te ondersteunen. 
ScheidingsATLAS geeft concrete tips over ondersteuning 
van kinderen en communicatie met de andere ouder.

Aantal deelnemers: Maximaal 12

Datums:  Dinsdag 7 februari 2023
van 19.00 uur tot 22.00 uur

   Dinsdag 7 maart 2023
van 19.00 uur tot 22.00 uur

Locatie:  Locatie Heppie Thuis, Willem 
Barentzweg 4, 5665VC Geldrop.

Aanmelden:  Stuur een e-mail naar 
marielle.loijen@plusteam.nu en/of 
monique.verheijen@levgroep.nl

Doel: ScheidingsATLAS heeft als doel gescheiden ouders te 
informeren en in hun kracht te zetten. Ook biedt het concrete 
handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en com-
municatie met de andere ouder. ScheidingsATLAS sluit aan 
bij de belangrijkste factoren waarvan we op basis van de 
literatuur weten dat deze onderbouwde aanknopingspunten 
zijn voor interventie in dit domein: ouderlijke stress, confl ict 
tussen ouders en opvoeding (ouderschap na scheiding).

Er zijn 6 hoofdthema’s in de 
training:
1. De impact van de scheiding
2. Confl ict tussen ouders
3. Positieve communicatie
4. De ouder-kind relatie
5. Het vormgeven van ouderschap na de scheiding
6. Krachtig voelen

Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt.  De trai-
ning bevat twee bijeenkomsten van drie uur en wordt gege-
ven door twee trainers; Mariëlle Loijen en Monique Verheijen.

Ouders kunnen zich ook alleen aanmelden, los van de ex-
partner.

Wij adviseren vooraf het boek ScheidingsATLAS te lezen. 
Je kunt dit boek online kopen, maar het boek is ook te leen 
bij de bibliotheek. Het is echter geen vereiste om te starten.
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 49 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 januari 2023
Omschrijving : het plaatsen van een dakkapel
Zaaknummer : 17711529105

Locatie : Vlier 13 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 januari 2023
Omschrijving : het bouwen van een bedrijfshal
Zaaknummer : 17711535757

Locatie : Villapark 35 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 januari 2023
Omschrijving : het oprichten van een schuur
Zaaknummer : 17711535796

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Papenvoort 88 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 januari 2023
Omschrijving : het plaatsen van een erker aan de
  voorzijde
Zaaknummer : 17711468493

Locatie : Geldropseweg ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 5) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 16 januari 2023
Omschrijving : het rooien van 4 moeraseiken in 
  verband met zwamaantasting
Zaaknummer : 17711527424

Locatie : Heer van Scherpenzeelweg 
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 22) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 16 januari 2023
Omschrijving : het rooien van één sierkers in 
  verband met zwamaantasting
Zaaknummer : 17711527519

Locatie : Waardstraat ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 1) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 januari 2023
Omschrijving : Het rooien van een moeraseik in 
  verband met zwamaantasting in 
  het wortelgestel
Zaaknummer : 17711528111

Locatie : De Loo ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 38) in Mierlo. 
Verzenddatum besluit : 16 januari 2023
Omschrijving : het rooien van een kastanje in 
  verband met kastanjebloedziekte
Zaaknummer : 17711527328

Locatie : Fazantlaan ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 2 ) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 16 januari 2023
Omschrijving : het rooien een berk in verband 
  met zwamaantasting
Zaaknummer : 17711527376

Locatie : Arwen 13 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 januari 2023
Omschrijving : het uitbreiden van de achtergevel 
  op de eerste verdieping
Zaaknummer : 17711484595

Locatie : Hulst 53 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 januari 2023
Omschrijving : het wijzigen van de gevelindeling 
  aan de voorzijde
Zaaknummer : 17711522293

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 18 
  in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 18 januari 2023
Omschrijving : het plaatsen van een overkapping 
  (legalisatie)
Zaaknummer : 17711526203

Locatie : Mierloseweg 40 in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 18 januari 2023
Omschrijving : het bouwen van 40 appartementen
Zaaknummer : 17711210648

Locatie : Luchen 24 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 januari 2023
Omschrijving : het plaatsen van zonnepanelen
Zaaknummer : 17711378339

Locatie : Burgemeester Berkhouthof 6 
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 januari 2023
Omschrijving : aanbouw aan de woning en 
  terreinafscheiding
Zaaknummer : 17711480465

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.

BESLUITEN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS

AANWIJZINGSBESLUIT

Wij, het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo, wensen over te gaan tot het actualiseren 
van de algemene aanwijzingen van toezichthouders 
werkzaam bij en voor het team Leefbaarheid en Veiligheid 
van de afdeling Dienstverlening, overeenkomstig artikel 
5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en hebben 
besloten tot:

1.  Het aanwijzen van 12 als algemene toezichthouders 
handhaving op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
Omgevingswet, Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, 
Opiumwet artikel 13b, Huisvestingswet 2014, Erfgoed-
wet, Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Wet 
bodembescherming, Waterwet, Wegenverkeerswet 1994, 
Wet op de kansspelen, Bouwbesluit 2012, Besluit brand-
veilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, 
Algemene plaatselijke verordening, Bomenverordening, 
Afvalstoffenverordening, Wegsleepverordening.

2.  Het aanwijzen van 7 als algemene toezichthouders hand-
having op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
de Wet basisregistratie personen.

3.  Het aanwijzen van 1 als algemene toezichthouder hand-
having op de naleving van het bepaalde bij of krachtens: 
Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere 
wetten, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet inko-
mensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsonge-
schikte werkloze werknemers.

4.  Het aanwijzen van 19 als toezichthouders handhaving 
werkzaam bij FeDa op de naleving van het bepaalde 
bij of krachtens: algemene toezichthouders handhaving 
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens: Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, Omgevingswet, 
Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Opiumwet artikel 
13b, Huisvestingswet 2014, Erfgoedwet, Monumenten-
wet 1988, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, 
Waterwet, Wegenverkeerswet 1994, Wet op de kans-
spelen, Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen, Algemene plaatse-
lijke verordening, Bomenverordening, Afvalstoffenveror-
dening, Wegsleepverordening.

5.  Het aanwijzen van 2, allen standplaats gemeente Nue-
nen c.a., en van 2, allen standplaats gemeente Son en 
Breugel, als algemene toezichthouder openbare ruimte 
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alge-
mene plaatselijke verordening.

6.  Met de vaststelling van de nieuwe algemene aanwij-
zingsbesluiten vervallen de eerder genomen algemene 
aanwijzingsbesluiten van toezichthouders werkzaam bij 
en voor het team Leefbaarheid en Veiligheid van de afde-
ling Dienstverlening.

7.  Dit besluit treedt in werking op 17 januari 2023.
8.  Dit besluit overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene 

wet bestuursrecht algemeen bekend te maken.

Hoe kunt u energie besparen? 

Kom naar het inloopspreekuur van EnergieHuis Slim Wonen 
Wilt u uw energierekening omlaag brengen door slim 
energie te besparen? Loop dan eens binnen tijdens de 
gratis inloopspreekuren van het EnergieHuis Slim Wo-
nen. Iedere zaterdag zitten deskundige energiecoaches 
klaar om al uw vragen te beantwoorden over energiezui-
nig wonen. 

De energiecoaches geven u voorlichting over alle mogelijke 
maatregelen die u helpen energie te besparen. Denk bijvoor-
beeld aan isolatie, ventilatie en warmtepompen. Heeft u een 
eenvoudige vraag voor de energiecoaches? Elke zaterdag 

kunt u deze stellen tijdens het inloopspreekuur van 11.00 uur 
tot 13.00 uur. Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand kunt 
u binnenlopen bij D’n Intheek in Mierlo en iedere 2e en 4e 
zaterdag kunt u terecht in de bibliotheek in Geldrop. 

Wilt u een langer en diepgaander gesprek over de moge-
lijkheden? Zorg er dan voor dat u via geldrop-mierlo@ener-
giehuisslimwonen.nl een gratis afspraak maakt, zodat de 
energiecoaches alle tijd hebben om uw vragen tijdens het 
inlooppreekuur te beantwoorden. Voor een bedrag van €10,- 
kan er ook een energiecoach bij u thuis langskomen. 

Deze afspraak kunt u aanvragen via de website 
www.energiehuisslimwonen.nl 



VERKEERSBESLUITEN/ 
gehandicaptenparkeerplaatsen

• Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

beschikkende op de aanvraag van 24 november 2022 
inzake een gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in de directe nabijheid van 
de woning  Jonkvrouw 51 te Geldrop;

overwegende dat onze afdeling Ruimte op 13 januari 2023 
een positief advies hieromtrent heeft uitgebracht;

dat wij hebben besloten om dit advies over te nemen;

dat betrokkene beschikt over een motorvoertuig dat hij zelf 
kan besturen;

dat de Jonkvrouw in eigendom en beheer is van de ge-
meente Geldrop-Mierlo;

gelet op de Wegenverkeerswet 1994;

Besluiten:
door het plaatsen van het bord E6 als bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 met onderbord, waarop vermeld het kenteken van het 
motorvoertuig, bij de parkeergelegenheid welke gelegen is 
nabij  Jonkvrouw 51 te Geldrop,(te weten zie plattegrond ter 
inzage in Publiekshal Geldrop) deze parkeergelegenheid 
aan te wijzen ten behoeve van het parkeren van het mo-
torvoertuig, welk is voorzien van een kenteken dat gelijklui-
dend is aan het hiervoor genoemde onderbord.

•  Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 16 januari 2023 besloten:

de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning Pa-
penvoort 31 in Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit ligt vanaf 26 januari 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.

•  Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 3 januari 2023 besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Hofdael 54 te Geldrop.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze loca-
tie ligt vanaf 26 januari 2023 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.

•   Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 16 januari 2023 besloten:

 een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Jonkvrouw 51 in Geldrop 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze loca-
tie ligt vanaf 26 januari 2023 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.

•  Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 17 januari 2023 besloten:

de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning aan 
de Clarisselaan 16 te Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit ligt vanaf 26 januari 2023 voor iedereen 
zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeente-
huis, De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met genoemde verkeersbesluiten? 
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.

ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstver-
lening, cluster Inwoners. Het college heeft het voornemen 
de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te 
houden. Wanneer een defi nitief besluit is genomen, staan 
zij offi cieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam Geboorte-  Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving wegens  
   vertrek naar...
Drobná, B 13-04-2001 19-01-2023 Onbekend
Van Boxtel, MPM 26-07-1969 19-01-2023 Geldrop-Mierlo

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken 
via het telefoonnummer 040-289 38 93. 
U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een af-
spraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum 
van deze publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:
• uw naam en adres;
• de datum;
•  een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw 

mening over wilt geven;  
•  de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit 

voorgenomen besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, 
telefoon: (040) 289 38 93.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING

Bezwaar vertrokken naar onbekende bestemming:

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienst-
verlening, cluster Inwoners. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. 
Daardoor staan zij offi cieel niet meer op dat adres inge-
schreven. 

Geslachtsnaam Geboorte-  Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving wegens  
   vertrek naar...
Daoud K. 07-07-1996 09-12-2022 Onbekend
Mohammad, S 15-02-1981 15-12-2022 Onbekend
Coolen, NGA 12-10-1992  15-12-2022 Onbekend
Ibrahim, AM 19-07-1993 15-12-2022 Onbekend
van Dijk, RHJ 18-05-1978 15-12-2022 Onbekend
Yasharov, TA 01-02-1988 15-12-2022 Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te 
sturen. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze 
publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het voorgenomen besluit;  
• de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, 
telefoon: (040) 289 38 93.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 26 januari 2023
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