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Gemeente actueel
Villagemarketing en gemeente ondertekenen overeenkomst voor 4 jaar!

Geldrop-Mierlo wil nadrukkelijker op de kaart komen
Op 11 januari ondertekenen de gemeente en stichting 
Villagemarketing Geldrop-Mierlo (SVM) een vierjarige 
overeenkomst om de gemeente nadrukkelijker op de 
kaart te zetten. Voor de uitvoering van de plannen 
ontvangt de stichting jaarlijks een subsidiebedrag van 
185.000 euro. Dit budget komt uit de inkomsten van de 
toeristenbelasting. 

Nieuw beleid
Bij de ondertekening van de overeenkomst presenteert SVM 
een nieuw beleidsplan voor de komende jaren dat ook nauw 
aansluit op de, onlangs vastgestelde, visie en strategie voor 
Geldrop-Mierlo van het gemeentebestuur. Wethouder Frans 
Stravers: “In de nieuwe overeenkomst vraagt het college na-
drukkelijk om meer verbinding met de kern Mierlo. Boven-
dien willen we dat de wijken buiten het centrum beter aan-
gehaakt worden bij de activiteiten. Voor ons als gemeente is 
het belangrijk dat alle inwoners zich herkennen en betrokken 
voelen bij verdere ontwikkelingen en evenementen.” Adri 
Geerts, voorzitter van SVM, vult aan: “In de afgelopen jaren 
hebben we het fundament gelegd, waarop we de komende 
jaren kunnen gaan bouwen.”

Sinds 2018
In 2018 heeft het college het initiatief genomen om te komen

tot integrale marketing voor de gemeente en dit buiten de ge-
meente te beleggen bij Stichting Villagemarketing Geldrop-
Mierlo (SVM). De stichting kreeg als opdracht om de her-
kenbaarheid en aantrekkelijkheid van Geldrop-Mierlo als 
gemeente op het gebied van recreatie, toerisme, wonen, le-
ven en economie te vergroten. SVM zet zich in om de positie 
van Geldrop-Mierlo te optimaliseren en te professionaliseren 
en legt verbindingen tussen alle initiatieven die er zijn. 

Voor het eerst voor 4 jaar
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) van Stichting Vil-
lagemarketing (SVM) is nu aangepast. Deze overeenkomst 
is vanaf 1 januari van dit jaar in werking getreden voor de 
duur van 4 jaar. Met deze aanpassing willen het college en 
de stichting zorgen voor meer continuïteit. 

Reden voor SVM om een, daarbij passend nieuw beleids-
plan 2023-2026 te presenteren dat de ambities weergeeft op 
het gebied van positionering, imago, sociale cohesie en mar-
keting. Concreet wordt er daardoor meer de samenwerking 
tussen lokale en regionale partijen opgezocht. Zo gaat SVM 
onder meer actiever de samenwerking met RegioRadar in-
zetten om nog beter online gevonden te worden in de regio. 
Iets wat wethouder Stravers, als bestuurlijk trekker binnen 
de SGE van de regioradaren, natuurlijk ondersteunt. Daar-

naast wil de stichting een regiobrede marketingcampagne 
uitvoeren om meer zichtbaar te zijn in de regiogemeenten. 
Ook gaat SVM aan de slag met een plan voor de buitenrecla-
me in Geldrop-Mierlo en wordt er met de lokale partners een 
cadeaubon voor heel Geldrop-Mierlo ontwikkeld. Daarnaast 
gaat SVM een brandstore openen, wat niet alleen als VVV 
punt fungeert, maar waar ook lokale producten verkocht 
gaan worden. Kortom: genoeg plannen om de komende vier 
jaar mee aan de slag te gaan!

Woningbouwplan De Waag Mierlo

Compaen gaat 20 sociale huurappartementen realiseren

Sinds het vrijkomen van de brandweerkazerne en het bijbehorende terrein aan Vesperstraat 
33 in Mierlo zijn de gemeente Geldrop-Mierlo en Woonstichting Compaen in gesprek om op 
die locatie woningen te realiseren. Compaen wil daar 20 sociale huurappartementen realise-
ren en daarvoor heeft zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Het gaat 
om appartementen die geschikt zijn voor zowel de jongere als oudere doelgroep.

Bouwplan Compaen
De plannen van Compaen zijn op twee informatiebijeenkomsten besproken met de omwo-
nenden. Via www.ruimtelijkeplannen.nl (invoeren bij Plannen zoeken: Vesperstraat 33, 5731 
GR, Mierlo) kunt u het ontwerp en meer informatie over deze aanvraag inkijken.

Het bouwplan past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Inbreidingslocaties’. Burge-
meester en wethouders zijn echter toch van plan om een omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan (onder voorwaarden) te verlenen. Op 22 december 2022 is de ken-
nisgeving van dit ontwerpbesluit in het Gemeenteblad van de gemeente Geldrop-Mierlo en in 
het Middenstandsbelangen gepubliceerd. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en 
met 1 februari 2023 een zienswijze indienen bij de gemeente. Hoe u een zienswijze indient, 
leest u op: www.geldrop-mierlo.nl/zienswijze.  

Inrichtingsplan openbare ruimte
Met het bouwplan wordt ook de openbare ruimte van de locatie anders ingericht. Daarom 
is er een inrichtingsplan opgesteld waarvoor omwonenden tijdens de informatieavonden op 
enkele punten inbreng hebben gegeven. Zie de afbeelding hiernaast voor het inrichtingsplan. 
Dit inrichtingsplan van de openbare ruimte ligt ook ter inzage. Heeft u hier als belangheb-
bende zienswijzen op, dan kunt u die tot en met 1 februari 2023 bij de gemeente Geldrop-
Mierlo kenbaar maken.

Meer informatie vindt u op: www.geldrop-mierlo.nl/woningbouwplan-de-waag
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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!

Diamanten bruidspaar Senal-Cankaya
Op 1 januari waren meneer 
en mevrouw Senal-Cankaya 
60 jaar getrouwd! 
Op maandag 16 januari over-
handigde burgemeester Jos 
van Bree een mooi boeket 
bloemen aan het diamanten 
bruidspaar. Van harte gefeli-
citeerd samen!

Diamanten bruidspaar Garskamp-de Bruijn
Meneer en mevrouw 
Garskamp-de Bruijn waren op 
21 december 2022 60 jaar 
getrouwd! 
Afgelopen donderdag 12 ja-
nuari is burgemeester Jos 
van Bree bij het diamanten 
bruidspaar op bezoek ge-
weest en ontving het bruids-
paar een mooi boeket bloe-
men. Van harte gefeliciteerd!

Briljanten bruidspaar Beks-Manders
Op 21 december 2022 wa-
ren meneer en mevrouw 
Beks-Manders 65 jaar ge-
trouwd! 
Afgelopen donderdag 12 
januari feliciteerde burge-
meester Jos van Bree het 
briljanten bruidspaar en over-
handigde hij hen een mooi 
boeket bloemen. 
Gefeliciteerd samen!

Fotograaf: 
Marco Magielse

Fotograaf: 
Marco Magielse

Fotograaf: 
Marco Magielse

 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER
Om te beginnen wens ik jullie allen als klimaatburgemeester een 
klimaatvriendelijk 2023.
Hopelijk krijgen we met zijn allen de aarde iets meer in balans, want hoe je er ook naar 
kijkt het klopt niet. Te veel fossiele brandstoffen, te weinig natuurlijke energiebronnen, te 
veel CO2 uitstoot, te weinig voorzieningen om de uitstoot te beperken, te veel plastic, te 
weinig recyling, te veel vleesproductie, te weinig biologische producten, te veel van van 
alles en te weinig van van alles.

Ik kreeg daar ook weer een brief over vanuit het Dierenrijk, maar daar zijn ze een 
beetje aan het navelstaren. 
Ze maken zich ontzettend druk over polarisatie en communicatie en de klimaatproblemen 
schuiven ze daarom even voor zich uit. Ze zien veel voorbeeldgedrag in de mensenpoli-
tiek. Wat is er aan de hand? Lees de brief.

Beste mensen, wij als heersers van Dierenrijk maken ons ernstige zorgen, omdat 
onze samenleving onder druk staat. 
Wij, de chimpansees, hebben het beste voor met alle dieren, alle dieren zijn gelijk, alleen 
wij zijn gelijker dan de anderen, anders kun je niet regeren. Maar de olifanten pikken het 
niet langer en wij verzoeken de klimaatburgemeester dringend om mediation. Als hij er 
tenminste een cursus voor heeft gevolgd met een geldig certificaat.

Wat is er aan de hand? 
De olifanten zijn vegetariërs. Daar kunnen ze ook niks aan doen, dat is hun probleem, 
maar nu beweren ze dat zij een veel grotere bijdrage leveren aan een duurzaam Dieren-
rijk dan de roofdieren die zich ongans vreten aan allerlei soorten vlees, soms wel 8 kg per 
dag. Olifanten eten 160 kg plantaardig per dag en daar willen ze voor beloond worden 
met lekkernijen en luxe onderkomens. Bovendien vinden de olifanten dat ook de tijgers 
en andere vleeseters een bijdrage moeten leveren aan de beperking van hun uitstoot. 
De olifanten hebben de ingang van het Dierenrijk al geblokkeerd en hebben midden op 
de toegangsweg staan poepen. Verder spuiten ze gasten spontaan onder water. Polari-
satie in het Dierenrijk dus. Gelukkig zal het herkenbaar zijn voor de lezers.  De olifanten 
dreigen de macht in het Dierenrijk over te nemen en een van hun eisen is dat de vlees-
eters in het park opgevoed worden om vegetarisch te eten. Dat is al bewezen succesvol 
volgens sommige wetenschappers, maar sommige andere wetenschappers beweren dat 
het niet kan. Wetenschappers weten soms van elkaar  verschillende weetjes zeker. De 
olifanten, die intussen hun eigen forum op hebben gericht, geloven de wetenschappers 
die hun standpunt steunen en zo zoekt iedereen zijn eigen wetenschap. Als vlees zo duur 
wordt, beweren de olifanten, dat het onbetaalbaar wordt, stappen ook de leeuwen, tijgers 
en beren vanzelf over op vegetarisch voedsel, want als ze niks anders krijgen, gaan ze 
van de honger zelfs gras eten. Volgens ons, wij de chimpansees, kan ook de mens best 
herbivoor worden, hoewel de meerderheid ten onrechte denkt carnivoor te zijn. 

Wij hopen dat het hier niet uit de klauwen loopt en houden jullie nauwgezet op de 
hoogte. 
Wij nemen nog een lekker bordje blaadjes met vleesjes, want wij zijn flexitariërs.Wij zijn 
benieuwd wat volgende week gaat brengen.

Apengroet, 

Rob van Otterdijk 
Rob van Otterdijk is inwoner van Geldrop-Mierlo en schrijft als onafhankelijk opere-
rende ‘klimaatburgemeester’ om de twee weken een column over wat hem bezig-
houdt op het gebied van duurzaamheid.
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Gemeente actueel
BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Hulst 53 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 januari 2023
Omschrijving :  Het wijzigen van de gevelindeling 

aan de voorzijde
Zaaknummer : 17711522293

Locatie : Helze ongenummerd in Geldrop
Datum ontvangst : 9 januari 2023
Omschrijving :  Het uitbreiden van de parkeer-

plaats van kasteel Geldrop
Zaaknummer : 17711525732

Locatie : Nieuwendijk 48 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 januari 2023
Omschrijving : Het tijdelijk wonen in het bijgebouw
Zaaknummer : 17711525908

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 18 
in Mierlo

Datum ontvangst : 11 januari 2023
Omschrijving :  Het plaatsen van een overkapping 

(legalisatie)
Zaaknummer : 1771152623

Locatie :  De Loo ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 38) in Mierlo

Datum ontvangst : 11 januari 2023
Omschrijving :  Het rooien van één kastanje in 

verband met kastanjebloedziekte
Zaaknummer : 17711527328

Locatie :  Fazantlaan ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 2) in Mierlo

Datum ontvangst : 11 januari 2023
Omschrijving :  Het rooien van één berk in ver-

band met zwamaantasting
Zaaknummer : 17711527376

Locatie :  Geldropseweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 5) in Mierlo

Datum ontvangst : 11 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

Datum ontvangst : 11 januari 2022
Omschrijving :  Het rooien van één sierkers in 

verband met zwamaantasting
Zaaknummer : 17711527519

Locatie :  Waardstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 1) in Geldrop

Datum ontvangst : 19 januari 2023
Omschrijving :  Het rooien van een moeraseik in 

verband met zwamaantasting 
Zaaknummer : 17711528111

Vergunningvrij verklaarde aanvragen 
omgevingsvergunning (2)
Locatie : Torenweg 16 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 9 januari 2022
Omschrijving : Het plaatsen van een carport
Zaaknummer : 17711485168

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 :  Nieuwendijk 33 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  12 januari 2023
Omschrijving :   Ontheffi ng voor een kraan op 

het fi etspad van maandag 
30 januari t/m vrijdag 3 februari 
2023. 

Zaaknummer :  1488065

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 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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.


