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Gemeente actueel

www.geldrop-mierlo.nl

AGENDA* RAADSVERGADERING
 Maandag 6 februari 2023
’t Plein (gemeentehuis)

Tijd (indicatief) Activiteit
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
19.35 uur 2. Vragenhalfuurtje aan college
19.45 uur 3.  Vaststellen agenda

•  Mogelijkheid indienen van moties 
vreemd aan de orde. 

19.50 uur 4.  Mededelingen vanuit de regionale 
samenwerking MRE en SGE

19.55 uur 5.  Vaststellen verslag van de raads-
vergadering van 12 december 2022

Besluitvorming
20.00 uur 6. Hamerstukken

a.  Wijziging Erfgoedverordening 2023 
(Omgevingswet) (RV GM2022-1424977)

b.  Aanpassing verordening Jeugdhulp 
i.v.m. aanstellen toezichthouder 
rechtmatigheid (RV GM2022-1482902)

c.  Accountantscontrole 2022 
(RV GM2022-1443750)

20.05 uur 7.  Extra budget Stimuleringsregeling 
Duurzaamheid (RV GM2022-1458479)

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.

20.15 uur 8.  Vaststelling programma duurzaamheid 
Geldrop-Mierlo (RV GM2022- 1483581)

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.

20.35 uur 9.  Klimaatadaptatieplan en uitvoerings-
agenda 2023 (RV GM2022-1306535)

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. 

20.45 uur 10.  Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo 
(RV GM2022-1422016)

De ontwerp Omgevingsvisie Geldrop-Mierlo 
is op 22 juni beeldvormend in de commissie 
besproken en heeft vervolgens van 30 juni 
tot en met 14 september ter inzage gelegen. 
In de Nota Zienswijzen is aangegeven hoe 
met de ingekomen zienswijzen en reacties is 
omgegaan De Omgevingsvisie Geldrop-
Mierlo is hiermee gereed voor besluitvorming.

21.00 uur 11.  Zienswijze raad Geldrop-Mierlo op 
concept-samenwerkingsakkoord 
MRE 2023-2026 (RV GM2022-1015282)

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. Naar aanleiding van de bespre-
king in de commissie Algemene Zaken op 
24 januari legt het college een aangepaste 
concept-zienswijze voor aan de raadsverga-
dering op 6 februari 2023.

21.15 uur 12. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
21.15 uur 13. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

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

Wegens succes verlengd: 

Speel de gratis escaperoom en leer hoe 
je drugscriminaliteit kunt herkennen
Drugscriminaliteit is een vorm van georganiseerde 
misdaad. Het is wel zichtbaar, maar moeilijk om te 
zien als je niet weet waar je op moet letten. Om onze 
inwoners op een leuke manier te helpen om signalen 
van drugscriminaliteit te herkennen is er een nieuw, 
online spel ontwikkeld met de naam Eenheid75 en 
een speciale escaperoom ingericht die je gratis kunt 
spelen We hebben extra tijdsloten geopend, zodat nog 
meer mensen de kans krijgen om  te ontsnappen uit de 
escaperoom.

Op zaterdag 11 februari, vrijdag 24 februari en zaterdag 25 
februari is de escaperoom nogmaals geopend in sportcafé 
de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 22 in Mierlo.

Inschrijven escaperoom?
Wil je meedoen aan deze leuke activiteit en tegelijk meer 
leren over drugscriminaliteit? Schrijf je dan snel in via https://
eenheid75.nl/Geldrop-Mierlo. Je kunt maximaal met 5 per-
sonen per team deelnemen. De escaperoom is alleen te 

bezoeken als je je vooraf 
hebt ingeschreven hiervoor 
via het online reserverings-
systeem. 

Let op: Er is maar een be-
perkt aantal plekken en vol 
is vol. 

Spel Eenheid 75
Lekker op pad buiten en 
ook nog iets leren? Speel 

het spel Eenheid75 door de speciale ‘Eenheid75’ app te 
downloaden in de Appstore of Google Playstore. In dit spel 
ga je op zoek naar speciale (virtuele) drugslocaties en ob-
jecten met je smartphone. Voor het spelen van het spel Een-
heid75 heb je de speciale game krant nodig die in november 
huis aan huis is verspreid. Heb je de krant niet meer? Dan 
kun je hem bekijken via www.geldrop-mierlo.nl/eenheid75 of 
via www.eenheid75.nl/geldrop-mierlo. 

Geldrop-Mierlo gaat gezonder lunchen
Op 23 januari heeft wethouder Mathil Sanders samen 
met vertegenwoordigers van 16 JOGG-gemeenten, 
de provincie Utrecht én VNG, afspraken gemaakt om 
werknemers te stimuleren te kiezen voor gezond eten 
en drinken. Om dit te benadrukken hebben zij de ambitie 
‘Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en 
provinciehuizen 2021-2025’ ondertekend.

Gezonder aanbod in gemeentehuis
De ondertekenaars gaan nu in gesprek met hun bedrijfsca-
teraar om het aanbod in hun gebouwen gezonder te maken, 
zodat dit voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen en de 
Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Deze ambitie sluit 
ook aan bij het Lokaal Preventieakkoord Fit&Pit Geldrop-
Mierlo (www.fi tenpitgeldropmierlo.nl).

Mathil Sanders: “Een gezonde leefstijl is niet alleen belang-
rijk voor onze inwoners, maar ook voor onze medewerkers. 
In onze bedrijfskantine bieden we elke dag gratis vers fruit 
aan en stimuleren we onze medewerkers om genoeg water 
te drinken en een wandeling te maken. Daar hebben ze zo-
wel privé als op de werkvloer profi jt van.”

Nationaal Preventieakkoord
In het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen, dat de 
VNG gemeenten stimuleert om het voedingsaanbod in ge-
meentehuizen gezond(er) te krijgen. Met dit initiatief dragen 
JOGG, het Voedingscentrum en VNG bij aan het realiseren 
van deze ambitie.

Diamanten bruidspaar
Meneer en mevrouw
Ruis-Van Kessel.
Op woensdag 25 januari ging burgemeester Jos van 
Bree op bezoek bij mevrouw en meneer Ruis-Van 
Kessel, die op 25 januari 60 jaar getrouwd waren. Hij 
feliciteerde het bruidspaar met hun diamanten huwelijk en 
overhandigde het bruidspaar een mooi boeket bloemen. 
Hartelijk gefeliciteerd!

Fotograaf: 
Marco Magielse
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VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAPPEN
Wil jij meehelpen op het 
stembureau?
Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en 
Waterschapsverkiezingen. Lijkt het je leuk om tijdens 
deze verkiezingen op het stembureau te helpen?
Aanmelden of meer weten? 
Kijk op  https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/

Wilt u uw stem in een andere gemeente uitbrengen?

Vraag een kiezerspas aan!
Wat is een kiezerspas?
Als u voor de Provinciale Statenverkiezing in een andere 
gemeente wilt stemmen dan waar u woont, kunt u een kie-
zerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij elke ge-
meente in kiesdistrict 18 ’s-Hertogenbosch stemmen. Een 
kiezerspas vervangt uw stempas. 
Let wel op: De provincie Noord-Brabant kent 2 kieskringen. 
In het overzicht onder aan deze pagina leest u in welke ge-
meenten u kunt stemmen voor kiesdistrict 18 ’s-Hertogen-
bosch.

Als u voor de verkiezing van het algemeen bestuur van een 
Waterschap in een andere gemeente wilt stemmen dan 
waar u woont, kunt u ook een kiezerspas aanvragen. U kunt 
dan uw stem uitbrengen in een gemeente die valt binnen 
het beheergebied van het waterschap waarvoor u kiesge-
rechtigd bent. Voor welk waterschap u kiesgerechtigd bent 
staat op uw stempas. Met een kiezerspas voor Waterschap 
De Dommel kunt u stemmen bij een stembureau in een an-
dere gemeente dat valt binnen het beheergebied van Wa-
terschap De Dommel. 
Met een kiezerspas voor Waterschap Aa en Maas kunt u 
stemmen bij een stembureau in een andere gemeente dat 
valt binnen het beheergebied van Waterschap Aa en Maas.
In het overzicht onder aan deze pagina leest u in welke 
gemeenten, gelegen in kiesdistrict 18 voor de Provinciale 
Staten, u voor welk waterschap kunt stemmen. Hierbij is 
aangegeven of u in gemeenten met meerdere waterschap-
pen in alle stembureaus voor die waterschappen kunt stem-
men. Meer informatie hierover leest u ook op de webpagina 
van de betreffende gemeente.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
• Schriftelijk verzoek
  U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen (modelfor-

mulier K6-1). Dit verzoek dient u in bij de  gemeente 
waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 
2023) staat ingeschreven in de Basisregistratie Perso-
nen. Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 
om 12:00 uur bij de gemeente zijn ontvangen. Vergeet 
niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. 
Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan met 
het verzoek mee. 

• Mondeling verzoek
  U kunt ook een afspraak maken bij de balie burgerzaken 

op het gemeentehuis. Dit kan pas nadat u uw stempas 
heeft ontvangen. Meld u met uw stempas en een gel-
dig legitimatiebewijs op uw afspraak. Ook hier geldt dat 
u een afspraak maakt bij de gemeente waar u op 30 
januari 2023 in de Basisregistratie personen staat inge-
schreven. Ook dit moet voor dinsdag 14 maart 12:00 uur 
gebeuren.

• Digitaal verzoek
  Op verkiezingen.geldrop-mierlo.nl vindt u onder kiezers-

pas een link naar de website. Hier kunt u een digitaal 
verzoek doen voor het aanvragen van een kiezerspas.

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. 

Gaat u stemmen dan neemt u naast de kiezerspas ook een 
geldig legitimatiebewijs (dat niet langer dan 5 jaar verlopen 
is) mee. 

Kiezerspas en volmacht
Een kiezerspas kan worden omgezet in een onderhandse vol-
macht. De gevolgen hiervan staan in onderstaand schema. In 
alle gevallen moet degene die de volmacht ontvangt, de stem 
van de volmachtgever tegelijkertijd met zijn eigen stem voor 
diezelfde verkiezing uitbrengen.

•  Een kiezer verleent een volmacht door de stempas onder-
hands om te zetten in een volmachtbewijs:

 -  de volmachtnemer heeft zelf ook een stempas: De vol-
machtnemer kan de volmachtstem alleen uitbrengen, als 
de volmachtgever en de volmachtnemer in dezelfde ge-
meente als kiezer staan geregistreerd;

 -  de volmachtnemer heeft zelf een kiezerspas: De volmacht-
nemer kan deze stem alleen uitbrengen in de gemeente 
waar de volmachtgever als kiezer staat geregistreerd.

•  Een kiezer verleent een volmacht door een kiezerspas on-
derhands om te zetten in een volmachtsbewijs:

-   de volmachtnemer heeft zelf een stempas: de volmachtne-
mer kan deze stem uitbrengen in de gemeente waar hij als 
kiezer staat geregistreerd, mits beide gemeenten in het ge-
bied liggen waarvoor de verkiezing wordt gehouden;

-  De volmachtnemer heeft zelf ook een kiezerspas: de 
volmachtnemer kan deze stem uitbrengen in elke gemeente 
die in het gebied ligt waarvoor de verkiezing wordt gehou-
den.

• Een kiezer vraagt een schriftelijke volmacht aan:
 -  De volmachtnemer heeft zelf een stempas: de volmacht-

nemer kan deze stem uitbrengen in de gemeente waar 
hij als kiezer staat geregistreerd, mits beide gemeenten 
in het gebied liggen waarvoor de verkiezing wordt ge-
houden;

 -  De volmachtnemer heeft een kiezerspas: de volmachtne-
mer kan deze stem uitbrengen in elke gemeente die in het 
gebied ligt waarvoor de verkiezing wordt gehouden.

Meer informatie?
Meer info vindt u op de website van de gemeente: 
https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/.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.

 

Gemeente Provinciale Staten Waterschap 1 Waterschap 2

Kan in gemeenten met meerdere 
waterschappen voor alle waterschappen in 
alle stembureaus gestemd worden?

Asten Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch Aa en Maas
Bergeijk Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Bernheze Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch Aa en Maas
Best Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Bladel Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Boekel Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch Aa en Maas
Boxtel Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Cranendonck Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Deurne Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch Aa en Maas
Eersel Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Eindhoven Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Geldrop-Mierlo Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Gemert-Bakel Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch Aa en Maas
Heeze-Leende Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Helmond Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
s-Hertogenbosch Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Heusden Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Laarbeek Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Land van Cuijk Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Brabantse Delta Nee
Maashorst Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch Aa en Maas
Meierijstad Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Nuenen, Gerwen en Nederwetten Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Oirschot Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Oss Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch Aa en Maas
Reusel-De Mierden Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Sint-Michielsgestel Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Someren Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Son en Breugel Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Valkenswaard Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Veldhoven Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
Vught Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel Aa en Maas Nee
Waalre Kieskring 18 - 's-Hertogenbosch De Dommel
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TIPS DUURZAAMHEID

Groei mee naar een gezond klimaat!

Schoonmaakmiddelen
Gebruik bij voorkeur schoonmaakmiddelen die vriendelijk  zijn voor het 
milieu. Ook is hierdoor de kans op een allergische reactie kleiner, 
omdat ze vrij zijn van parfums en kleurstoffen.
Je gebruikt al gauw teveel schoonmaakmiddel, omdat het vloeibaar en 
dun is. De fles is daardoor sneller leeg. Je kunt zuiniger doseren door 
het schoonmaakmiddel over te gieten in een fles met doseerdop, 
bijvoorbeeld van afwasmiddel. Of giet het schoonmaakmiddel over in 
een fles met een pompje, zoals van handzeep.

Schoonmaak-
middel 
overgieten 
in 
doseerfles

Gesprekken over mentale gezondheid en innovatiefonds 
Beschermd Wonen Zuid Oost Brabant

DA IS ER INNE VAN ONS 
TOUR 2023
Met 15 gemeenten vormen we de Beschermd wonen regio Eindhoven. We vinden het belangrijk dat 
mensen die psychisch kwetsbaar zijn, deel uit blijven maken van onze samenleving. Dat betekent onder 
meer dat zij eigen woonruimte hebben en op zichzelf wonen. De regio Eindhoven is op zoek naar goede 
ideeën en initiatieven die kwetsbare inwoners helpen om te landen in hun nieuwe buurt. Om dat mogelijk 
te maken stelt de regio subsidies beschikbaar.

'Da is er inne van ons tour' 
De 'Da is er inne van ons tour' is een serie bijeenkomsten waarbij we graag in gesprek gaan over ideeën en mo-
gelijke initiatieven, iedereen die graag mee komt praten is welkom. De bijeenkomst bestaat voor een gedeelte 
uit een voorstelling rondom het thema, aansluitend volgt een nagesprek.

Theatervoorstellingen 
De voorstelling wordt verzorgd door theatergezelschap Stormkamer. Zij maken het een levensmissie om the-
ma's over het voetlicht te brengen die niet mogen blijven liggen. De theatervoorstellingen worden gecreëerd 
vanuit gesprekken met experts en ervaringsdeskundigen. Unieke personen en gedachten worden in de spotlight 
gezet, verschillende waarheden worden belicht. Samen met het publiek onderzoeken we de complexiteit binnen 
thema's.

Meer informatie?
Wil je verder lezen over de regionale subsidieregeling innovatie beschermd wonen? 
Kijk hiervoor op https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/beleid/subsidies/regionale-subsidieregeling-
innovatie-beschermd-wonen 

DA IS ER INNE VAN ONS TOUR 2023 

14 FEB - Jongerencentrum Luuk Geldrop
16 FEB - wijkgebouw 't Trefpunt Eindhoven                  
21 FEB - wijkgebouw Veldwijzer Veldhoven               
28 FEB - Theater De Hofnar Valkenswaard
21 MRT - Tongelre locatie Berckelhof Eindhoven
23 MRT - voetbalvereniging Bladella Bladel

op alle data van

16:00 - 18:00

Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen?

Vraag een vervangende stempas aan!
Wat is een stempas?
Alle kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk op 1 maart 2023 
een stempas. U ontvangt voor elke verkiezing waarvoor 
u kiesgerechtigd bent (Provinciale Staten en/of de Water-
schap) een aparte stempas. Waar u met deze stempas kunt 
stemmen, leest u onder andere in de bijsluiter bij de stem-
pas en op de achterkant van de kandidatenlijst die huis-
aan-huis bezorgd wordt. Vergeet niet om ook een geldig 
identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of identi-
teitskaart) of verblijfsdocument mee te nemen. U bent ver-
plicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Het 
identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Tot wanneer kunt u een vervangende stempas aanvra-
gen?
U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur een 

vervangende stempas aanvragen. Om 12.00 uur wordt het 
Register Ongeldige Stempassen opgemaakt. Het Register 
Ongeldige Stempassen wordt in de stembureaus gebruikt 
om te controleren of er geen stempassen worden gebruikt 
die niet langer rechtsgeldig zijn (bijvoorbeeld omdat de 
kiezer een vervangende stempas heeft aangevraagd, een 
volmacht heeft verleend waardoor de stempas is vervallen 
of dat de stempashouder is overleden). Daarom dient de 
aanvraag voor een vervangende stempas bij de gemeente 
ontvangen te zijn op dinsdag 14 maart 2023 vóór 12.00 uur.

Hoe vraagt u een vervangende stempas aan?
Dit kan digitaal via een link op de website verkiezingen@
geldrop-mierlo.nl, schriftelijk met bijgevoegd formulier mo-
del J8  of mondeling aan de balie. Komt u naar het gemeen-
tehuis, maak dan bij voorkeur eerst een afspraak. 

Let goed op: 
Vindt u later uw stempas terug? Dan kunt u deze niet meer 
gebruiken. U kunt alleen stemmen met uw nieuwe stempas.

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 or-
ganisaties mag stemmen dan u zelf mag stemmen.

Meer informatie?
Meer info vindt u op de website van de gemeente: 
https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/
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.
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Hulst 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 24 januari 2023
Omschrijving :  het plaatsen van een overkapping 

voor zonnepanelen
Zaaknummer : 17711545138

Locatie :  Ter Borghstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 144) in Geldrop

Datum ontvangst : 24 januari 2023
Omschrijving :  het rooien van een haagbeuk in 

verband met de aanleg van een 
inrit

Zaaknummer : 17711545251

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)
Locatie : Voortje 10 A in Mierlo
Verzenddatum besluit : 24 januari 2023
Omschrijving :  het bouwen van een logiesgebouw 

(B & B) en een garage
Zaaknummer : 17711484842

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning met 
reguliere procedure (2)
Locatie : Dorpsstraat 101 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 24 januari 2023
Omschrijving :  het renoveren, verduurzamen en 

woonbaar maken van een be-
staande woning

Zaaknummer : 17711413841

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsver-
gunning met reguliere procedure (2)
Locatie :   Eindhovenseweg 16 in 

Geldrop 
Verzenddatum besluit : 23 januari 2023
Omschrijving : het verbreden van de inrit
Zaaknummer : 17711471830

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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Bleekvelden in Geldrop
Verzenddatum besluit :  23 januari 2023
Omschrijving :   Vergunning voor een braderie 

op zaterdag 27 en zondag 
28 mei 2023   

Zaaknummer :  1508252

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaar-
schrift digitaal in te dienen via https://www.geldrop-mierlo.
nl/bezwaar-maken/. Hiervoor moet u beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD voor particulieren / E-
Herkenning voor bedrijven).  
Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift 
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Herto-
genbosch. 

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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.

BESLUITEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

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 
en voorletters

Geboorte-
datum

Datum 
voornemen

Voorgenomen uit-
schrijving wegens 
vertrek naar...

Wilson, SL 23-05-1972 26-01-2023 Onbekend
Ibrahim, V 30-10-1997 26-01-2023 Onbekend

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.


