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Gemeente actueel

Drie basisscholen in Geldrop-Mierlo doen mee met Textiel Race
Twee basisscholen in Geldrop en één in Mierlo starten 
op 6 juni met de Textiel Race. Deze race wordt georga-
niseerd door de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo 
en Valkenswaard in samenwerking met Cure Afvalbe-
heer. Het is een educatief project dat bewustwording 
over circulariteit combineert met een fysieke inzamel-
actie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving 
over het inzamelen van oud en kapot textiel. De insteek 
van de Textiel Race is het inzamelen van textielafval 
leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!

De Textiel Race
Naast de drie basisscholen uit onze gemeente doen er 
ook elf basisscholen mee uit Eindhoven en Valkenswaard. 
Vier weken lang gaan zij de strijd aan met oud en kapot 
textiel. Daar draait de Textiel Race om. Tijdens de race 
leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over 

onderwerpen als consuminderen, de impact van het maken 
van textiel op mens en milieu, reparatie, hergebruik en 
recyclen. Na een gastles gegeven door gedreven experts 
zijn de scholieren klaar om ook daadwerkelijk hun steentje 
bij te gaan dragen aan het circulair maken van Nederland. 
Dit door in de hierop volgende weken zoveel mogelijk oud 
en kapot textiel in te zamelen of te repareren. Ook buurtbe-
woners kunnen de kinderen helpen! Buurtbewoners kunnen 
hun textiel namelijk aanbieden op www.textielrace.nl. Leer-
lingen komen het textiel dan aan huis ophalen. 

Een betere wereld, begint in je kledingkast
Het inzamelen van textiel kan nog stukken beter! Per jaar 
belandt er gemiddeld tien kilo textiel per Nederlander bij 
het restafval en wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren 
in onze kasten hangen zonder dat we deze aantrekken. 
Zonde! Want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of 
gerepareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in 
inzamelcontainers raakt bovendien vaak vervuild doordat 
mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom 
creëert de Textiel Race bewustzijn over het belang van 
recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving! 

De Textiel Race vindt plaats van 
6 tot 30 juni 2022. De race is een 
initiatief in samenwerking met Cure 
Afvalbeheer. Zij zorgen ervoor dat 
het ingezamelde textiel bij gerenom-
meerde recyclers terechtkomt. Zo 
komt al het textiel goed terecht en kan het worden herge-
bruikt of gerecycled.

Ontvang subsidie voor het opvangen van regenwater in uw eigen tuin! 
Afgelopen dagen hebben we weer eens ondervonden 
hoe grillig het weer in ons land kan zijn. Een karakteris-
tieke eigenschap van ons landje.  Door klimaatveran-
dering komen hevige regenbuien steeds vaker voor. En 
hoewel wij Nederlanders daar wel tegen bestand zijn, 
heeft ons rioolsysteem het er moeilijker mee. Dit heeft 
de nodige overlast en schade tot gevolg. Als gemeente 
willen we onze omgeving hier beter tegen bestand 
maken, samen met u als inwoner. Er zijn namelijk al-
lerlei mogelijkheden om uw regenwater op te vangen in 
uw eigen tuin. De gemeente juicht het toe dat inwoners 
initiatief nemen om te verduurzamen. Daar staat dan 
ook een aantrekkelijke fi nanciële bijdrage tegenover. 
Meer weten? Vraag nu een gratis adviesgesprek aan 
met regenwatercoach, Reke van Heijnsbergen.

Wat kan ik zelf doen?
Gelukkig is er genoeg wat we kunnen doen. Ingewik-
keld hoeft het niet te zijn. Bestrating uit uw tuin halen en 
er groen voor terugbrengen is al een heel mooi begin. 
Ook kunt u de regenpijp van woonhuis, garage, of schuur 
afkoppelen van het riool. U kunt het water opvangen in een 
regenton bijvoorbeeld en laten afvloeien via een grindsleuf 
richting tuin, wadi of vijver. Wilt u het grondiger aanpakken? 
Dan is het aanleggen van een ondergrondse wateropslag-
tank, grindbak of groen dak misschien meer wat voor u. 

Meer weten?
In onderstaand artikel leest u meer over afkoppelen van 
regenwater en de bijbehorende subsidieregeling. Ook vindt 
u uitgebreidere informatie op onze webpagina onder ‘zelf 
opvangen regenwater.’ Komt u er niet helemaal uit of twijfelt 
u nog? Vraag nu een gratis en vrijblijvend adviesgesprek 
aan met onze regenwatercoach via telefoonnummer (040) 
289 38 93.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?
U kunt subsidie aanvragen voor 3 verschillende maat-
regelen. Voor elk gelden verschillende voorwaarden en 
bedragen. Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de 
gemaakte kosten.

1. Groen dak aanleggen: € 20,- per m2 (max. € 5000,-)
2. Afkoppelen en bergen regenwater eigen terrein: € 8,- per 

m2 dak (max. van € 2000,-)
3. Ontharden en vergroenen erf: € 4,- per m2 (max. € 500,-)

Wat zijn de subsidievoorwaarden?
Voor de verschillende categorieën van maatregelen gelden 
verschillende voorwaarden. Het is raadzaam om de web-
pagina van de gemeente te raadplegen voor de specifi eke 
voorwaarden om zeker te zijn dat uw project binnen de sub-
sidieregeling valt.  Alle subsidieaanvragen moeten echter 
aan de volgende eisen voldoen:
1. U heeft nog niet eerder subsidie ontvangen voor dezelfde 

maatregel.
2. U vraagt de subsidie aan voordat u met de werkzaamhe-

den start.
3. U laat de uitgevoerde maatregel minimaal 10 jaar in stand.
4. Uw omgeving heeft geen last van het afkoppelen.

Wat zijn de voordelen van waterbergende maatregelen?
Waterbergende maatregelen gaan wateroverlast tegen. Bij 
hevige regenval raakt ons rioolstelsel overbelast. Gevolg 
hiervan kan zijn dat de straat blank komt te staan, water uw 
huis binnenstroomt, of via het toilet omhoog komt. Water-
overlast ontstaat ook doordat de bodem geen kans krijgt om 
voldoende regenwater op te nemen. Hierdoor wordt deze 
droog en hard. Als het dan een keer fl ink regent, kan de 
grond het water onvoldoende opnemen en blijven er plas-
sen staan. Door het vasthouden van regenwater op eigen 
terrein ontlast u dus het riool en verbetert u de infi ltratie van 
de bodem.

Regenwater opvangen in uw eigen tuin heeft ook grote 
voordelen voor milieu en duurzaamheid. Als regenwater 
in de bodem kan infi ltreren gaat dat namelijk verdroging 
tegen en wordt de grondwaterstand op peil gehouden. Het 
vergroenen van uw tuin, of het aanleggen van een groen 
dak zorgt ook voor meer biodiversiteit en het verlagen van 
de omgevingstemperatuur. Tot slot is regenwater relatief 
schoon water. Het is dus hartstikke zonde en onnodig kost-
baar en om dit af te voeren naar de rioolwaterzuivering.

Dat is niet alleen goed voor de grond, maar ook voor de 
portemonnee. Als regenwater ook nog eens wordt opgesla-
gen om later de tuin mee te sproeien, dan neemt het ge-
bruik van schoon kraanwater fl ink af.  Bovendien hoeft een 
minder verdroogde bodem ook minder bewaterd te worden. 
Een groen dak brengt ook fi nanciële voordelen met zich 
mee. Het werkt namelijk isolerend, waardoor energielasten 
verminderen. Ook verbetert het de werking van zonnepane-
len en verlengt het de levensduur van dakbedekking. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de subsi-
dieregeling afkoppelen regenwater? Neem dan contact op 
met regenwatercoach Reke van Heijnsbergen via telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

gemaakte kosten. 4. Uw omgeving heeft geen last van het afkoppelen.

Groei mee naar een gezond klimaat!
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Voor mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht en gastgezinnen
Inloopspreekuur verplaatst naar De Bleek in Geldrop
Sinds een paar maanden wordt er op woensdagoch-
tend een inloopspreekuur georganiseerd voor mensen 
die uit Oekraïne zijn gevlucht en voor de gasthuishou-
dens die vluchtelingen hebben opgenomen. 
Voortaan wordt dit spreekuur gehouden op De Bleek 1 
in Geldrop.

Iedereen met vragen over dit onderwerp kan terecht op 
woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur op De Bleek 1. 

Medewerkers en vrijwilligers van de LEVgroep  maken u 
wegwijs, weten waar u voor verschillende zaken terecht 
kunt en helpen met documenten of regelgeving. 

Natuurlijk is het ook een mooie plek om elkaar te ontmoe-
ten en ervaringen te delen. 

Tot ziens op De Bleek 1! 

Controle bij huisvestingslocaties voor 
arbeidsmigranten 
Afgelopen week zijn er meerdere controles geweest 
bij huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in 
Geldrop-Mierlo. De controles werden uitgevoerd onder 
de vlag van het Dommelstroom Interventie Team (DIT) 
in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspec-
tie, Senzer en de Politie. De controles zijn gericht op 
naleving van de geldende wet- en regelgeving. In totaal 
hebben we drie panden bezocht; één in de kern van 
Geldrop en twee in het buitengebied van Mierlo. Er zijn 
tijdens de controle verschillende zaken geconstateerd. 
Het gaat om overtreding van de arbeidswetten, 
milieuovertredingen, strijdigheden met de Omgevings-
wet en zorgelijke woonsituaties. Er waren verschillende 
brand- en milieu onveilige situaties en daarnaast zijn 
er signalen van uitkeringsfraude geconstateerd door 
Senzer. Naar aanleiding van de bevindingen zullen er 
hercontroles plaatsvinden.

Dommelstroom Interventie Team
Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) is een interven-
tieteam onder regie van de zes Dommelstroomgemeenten 
Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, 
Cranendonck en Heeze-Leende. Het DIT voert controles bij 
panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er 
sprake is van misstanden of die niet voldoen aan wet- en 
regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhou-
ding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisre-
gistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, 
sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. 

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. 
In het belang van een veilige woon- en werkomgeving, 
neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om te con-
troleren op mogelijke strijdige en gevaarlijke situaties. Het 
handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder 
andere uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen.  

Actieweek tegen Arbeidsuitbuiting 
Gemeenten dragen zorg voor hun arbeidsmigranten. Dat 
doen ze ook door toezicht te houden op een goede woon- 
werk- en leefomgeving. Daarbij werken de gemeenten 
nauw samen o.a. met politie, Nederlands Arbeidsinspectie 
en Belastingdienst. 

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 mei vond in de regio 
Oost-Brabant een Actieweek tegen Arbeidsuitbuiting plaats 
en werden – naast het bevorderen van bewustwording van 
ketenpartners - in gezamenlijkheid verschillende locaties 
bezocht waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. 
Naast het aanpakken van onregelmatigheden werd ook 
informatie verstrekt.’

Melden verdachte situaties en overlast
Ook inwoners kunnen bijdragen aan een veilige leefomge-
ving. Zij kunnen verdachte situaties en/of overlast melden 
bij de gemeente of bij de politie via 0900-8844. Liever 
anoniem melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 
0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme 
meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en 
kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle.

Herinrichting Eindhovenseweg
Verkeershinder van 7 juni t/m 5 augustus 2022
Op dinsdag 7 juni start de uitvoering van de herinrich-
ting van de Eindhovenseweg vanaf het kruispunt met de 
Gijzenrooiseweg tot de gemeentegrens met Eindhoven. De 
werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van busbanen, 
vervangen van de verkeersregelinstallatie op de kruispun-
ten Eindhovenseweg/Hooge Akker en Eindhovenseweg/Gij-
zenrooiseweg. Tijdens de werkzaamheden moet u rekening 
houden met ernstige verkeershinder en vertragingen op de 
Eindhovenseweg in Geldrop.

Verkeershinder
Tijdens de uitvoering blijft het verkeer van Geldrop naar 
Eindhoven via de Eindhovenseweg in twee richtingen 
gehandhaafd met uitzondering van één gehele afsluiting in 
het weekend. Voor het auto- en fi etsverkeer worden in het 
werkvak tijdelijke maatregelen getroffen om dit mogelijk te 
maken. 

Aansluiting Gijzenrooiseweg/Eindhovenseweg
Voor uitvoering van de werkzaamheden wordt de verbin-
ding tussen de Gijzenrooiseweg en de Eindhovenseweg 
twee weken afgesloten. Dit staat gepland van 11 tot en met 
22 juli 2022.  Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande 
verkeer van de Gijzenrooiseweg via de Laan der Vier 

Heemskinderen-Dommeldalseweg-Johan Peijnenburgweg-
Mierloseweg-Nieuwendijk omgeleid naar de Eindhovense-
weg.

Weekend afsluiting
De weekeind afsluiting is noodzakelijk voor veiligheid van 
de wegwerkers en de voortgang van het werk. De weekend 
afsluiting is gepland op 23 en 24 juli 2022. De exacte plan-
ning hiervan is afhankelijk van het weer en de voortgang 
van de werkzaamheden, zodra de planning defi nitief is 
wordt u hierover verder geïnformeerd.  

Bereikbaarheid Industrieterrein Hooge Akker
Industrieterrein de Hooge Akker blijft tijdens de werkzaam-
heden bereikbaar voor al het verkeer. Tijdens de weekend 
afsluiting is het Industrieterrein beperkt bereikbaar. 

Subsidie
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door cofi nancie-
ring vanuit de provincie Noord-Brabant en het regionale 
Bereikbaarheidsakkoord.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas 
van Lieshout of Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Afvalinzameling 
Hemelvaart en Pinksteren
Tijdens Hemelvaart op donderdag 26 mei en Twee-
de Pinksterdag op maandag 6 juni zamelt Cure 
geen afval in. De milieustraten en de Cure klanten-
service zijn op deze feestdagen ook gesloten.

Wordt normaal gesproken op donderdag of maandag 
uw container voor restafval of GFT geleegd of het PBD 
ingezameld? Bekijk dan in de afvalkalender wanneer 
Cure de inzameling inhaalt. U kunt de afvalkalen-
der ook vinden via mijnafvalwijzer.nl of de Cure Afval 
App. De inzameling van het oud papier vervalt op deze 
feestdagen en wordt niet ingehaald.

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijd-
stip door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom 
voor dat uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw 
afval kan inzamelen. Zet uw afval daarom voor 7:30 
uur aan de straat.

Drukte op de milieustraat
Traditiegetrouw is de dag na Hemelvaart een drukke 
dag op de milieustraat. De milieustraten zijn geopend 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Cure zet aanvullende 
maatregelen in om uw bezoek zo snel en makkelijk 
mogelijk te laten verlopen. Houdt rekening met lange 
wachttijden. Indien mogelijk stel uw milieustraatbezoek 
uit naar een andere dag. Of kom vroeg op de ochtend 
of later in de middag naar de milieustraten.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval app
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afval-
kalender bij de hand. Stel pushnotifi caties in, zodat u 
tijdig weet wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo 
bent u altijd op de hoogte, ook bij feestdagen! 

Download de Cure Afval app 

Gewijzigde openingstijden 
Hemelvaart en Pinksteren
In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis op donder-
dag 26 en vrijdag 27 mei gesloten. Ook op Tweede Pink-
sterdag, maandag 6 juni, is het gemeentehuis gesloten. 
Voor storingen en calamiteiten belt u het meldingennummer 
(040) 289 38 93



BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Julianastraat 21 in Mierlo
Datum ontvangst : 9 mei 2022
Omschrijving : renoveren hellend dak
Zaaknummer : 17711225031

Locatie : Lijndje 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 mei 2022
Omschrijving : aanbrengen dakisolatie aan 
    buitenzijde met nieuwe dakpannen
    en vervangen betonnen 
    voordeurluifels door composiet
    voordeurluifels
Zaaknummer : 17711225377

Locatie : Linze 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 mei 2022
Omschrijving : aanpassing brandcompartiment
Zaaknummer : 17711225498

Locatie : Deelenstraat 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 mei 2022
Omschrijving : carport
Zaaknummer : 17711225675

Locatie : Marktstraat 75 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 mei 2022
Omschrijving : aanbouw
Zaaknummer : 17711225979

Locatie : Molenstraat 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 mei 2022
Omschrijving : renoveren en transformeren 
    kantoorvilla
Zaaknummer : 17711226245

Locatie : Lakenstraat 14 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 mei 2022
Omschrijving : plaatsen dakopbouw
Zaaknummer : 17711227619

Locatie : Linnenstraat 4 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 mei 2022
Omschrijving : plaatsen dakopbouw
Zaaknummer : 17711227379

Locatie : Katoenstraat 18 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 mei 2022
Omschrijving : wijzigen kapvorm
Zaaknummer : 17711227720

Locatie : Schoolstraat 54 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 mei 2022
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 17711226441

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 
    in Mierlo
Omschrijving : bouwen woonhuis
Zaaknummer : 17711163436

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere pro-
cedure (2)

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 
    ongenummerd (openbare ruimte
    nabij huisnummer 33) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 mei 2022
Omschrijving : rooien van een notenboom in
    verband met aanleg overstortleiding
Zaaknummer : 17711203087

Locatie : Kalanderstraat 33 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 mei 2022
Omschrijving : plaatsen van een garage en 
    aanvragen van een inrit
Zaaknummer : 17711176396

Locatie : Tricotstraat 26 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 mei 2022
Omschrijving : realiseren dakopbouw
Zaaknummer : 17711078865

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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

beschikkende op de aanvraag van 11 maart 2022 inzake 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de 
directe nabijheid van de woning Sluisstraat 80 te Geldrop; 
overwegende dat afdeling Ruimte op 14 maart 2022 een 
positief advies hieromtrent heeft uitgebracht; dat wij hebben 
besloten om dit advies over te nemen; dat betrokkene be-
schikt over een motorvoertuig dat hij zelf kan besturen; dat 
de Sluisstraat in eigendom en beheer is van de gemeente 
Geldrop-Mierlo; gelet op de Wegenverkeerswet 1994;
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Theaterspektakel: 
Strijd om de Kathedraal! 

Een immens decor, 80 acteurs in een compleet, 
tijdelijk, openluchttheater: De middeleeuwen ke-
ren terug in de voorstellingen van ‘Strijd om de 
Kathedraal’. De bekende schrijver Jacques Vriens 
bewerkte zijn gelijknamige boek en regisseert deze 
nieuwe productie van Stichting De Theaterma-
kers. Bij velen nog bekend vanwege de prachtige 
voorstellingen van ‘Weg uit de Peel’ een paar jaar 
geleden.

Voor ‘Strijd om de Kathedraal’ leggen Jacques en de 
andere twee Theatermakers (Bas Leenders en Casper 
Vriens) de lat nog hoger. Zeker ook voor alle ‘Strijders’ 
die op en achter het toneel meedoen. Dat zijn er in totaal 
meer dan 120 met daarbij ook nog een aantal dieren!  
Wat hetzelfde is als bij ‘Weg uit de Peel’: De voorstellin-
gen zijn op plekken waar nog nooit theater te zien was: 
Op Den Hoek (De Mortel), Parc Zaarderheiken (Venlo) 
en bij de Sint-Janskathedraal (Den Bosch). Dat bete-
kent dat alle faciliteiten zelf geregeld moeten worden. 
Van tribunes tot en met drinkwater en van stroom tot 
en met horeca. Wat ook niet anders is: Het oog voor de-
tail bij kostuums, decor en aankleding. Op alles wordt 
gelet om bezoekers van de voorstelling een bijzondere 

theaterbelevenis te bieden. ‘Strijd om de Kathedraal’ 
is een humoristisch, historisch en spannend verhaal. 
Het geeft een prachtig beeld van het leven in een mid-
deleeuwse stad, de bouw van een kathedraal, het felle 
verzet daartegen en van de (soms dubieuze) rol die de 
geestelijkheid speelt. Veel mensen zijn het niet eens 
met de bouw van de kathedraal, er is sabotage. Thies 
en Mette dreigen daar het slachtoffer van te worden. 
Thies is de zoon van de bouwmeester en moet zijn va-
der opvolgen bij de bouw. Mette is een blind meisje, een 
‘heksenkind’, dat buitengesloten wordt. Zij sluiten een 
verboden vriendschap. Als de vader van Mette veronge-
lukt, zal Mette worden ingezet om de heren ‘te amuse-
ren’ in de dubieuze herberg in de stad. Thies doet alles 
om haar te helpen… Te zien in De Mortel/Gemert: 26, 27 
mei en op 2, 3, 4, 5 juni, aanvang 20.30 uur. Op zondag 
5 juni is er een middagvoorstelling om 14.30 uur waarbij 
audiodescriptie voor blinden beschikbaar is. In Venlo in 
Parc Zaarderheiken op: 16, 17, 18, 19, 23, 24 en 25 juni, 
20.30 uur. Bij de Sint- Janskathedraal in Den Bosch op 
8, 9, 10, 11, 15, 16 en 18 september, aanvang 20.00 uur. 

Meer informatie en kaarten op:
www.strijdomdekathedraal.nl

F | Stichting De Theatermakers

Al 5 jaar onafhankelijke en vakkundige 
inlichting bij EnergieHuis Slim Wonen

Deze maand bestaat het Energiehuis Helmond 5 jaar. Inmiddels werken zij al een jaar samen met 
7 andere gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren), waaruit EnergieHuis Slim Wonen is ontstaan. Bij EnergieHuis Slim Wonen kan men terecht 

voor deskundige, objectieve informatie en een stap voor stap begeleiding naar een duurzamere en 
energiezuinigere woning. Deze diensten zijn gratis en laagdrempelig, iedereen kan hier terecht.

Door: Wendy Lodewijk

Noodzaak
Waar het 5 jaar geleden nog voorname-
lijk ging om een min of meer vrijblijvend 
doel om uiteindelijk klimaatneutraal te 
worden, is het nu haast bittere noodzaak. 
Energie is niet vanzelfsprekend meer, voor 
sommige mensen is het zelfs een kwestie 
van overleven in financiële zin. Er moet 
iets veranderen. Naast bewustwording 
is het belangrijk dat bewoners nu in ac-
tie gaan komen. EnergieHuis Slim Wonen 
kan hierbij helpen.

Hulp bij het vinden van het juiste pad
We schuiven aan bij het bestuur van 
EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Ber-
rie Horsten, vicevoorzitter Jos Terken, 
penningmeester Olav Notté en secre-
taris Wim Swinkels. Berrie legt uit: “Bij 
het EnergieHuis Slim Wonen nemen wij 
mensen aan de hand die door de bomen 
het bos niet meer zien. Voor velen zijn de 
financiële gevolgen die de huidige ener-
gieprijzen hebben, een prikkel nu iets in 

hun woning te gaan veranderen. We mer-
ken echter ook dat veel mensen weinig 
kennis hebben van hun woning. Wij wil-
len diegenen helpen ontdekken waar de 
verbeterpunten zitten en voor te bereiden 
op de toekomst.” Jos vult hem aan: “Veel 
mensen denken bij energiebesparing 
gelijk aan dure investeringen zoals een 
warmtepomp. Uiteraard zijn dat goede 
investeringen, maar voor wie het niet 
breed heeft, kunnen kleine aanpassingen 
al flink helpen. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie, 
maar ook veranderingen in het gedrag 
kunnen nuttig zijn. Bijvoorbeeld: een ex-
tra trui aantrekken en de thermostaat een 
graadje lager zetten en korter douchen.”

Voor eigenwoningbezitters en huurders
De doelgroep van EnergieHuis Slim Wo-
nen zijn met name eigenwoningbezitters 
met een huis van voor 1990. Olav: “Wij 
bieden een integraal advies, wij lichten 
het hele huis door en bekijken wat er 
gedaan kan worden. Het begint met een 
goede isolatie: alle energie die je niet 

laat ontsnappen, hoef je immers niet 
te betalen. Spouwen, daken en vloeren 
kunnen geïsoleerd worden, ramen ver-
vangen door een beter isolerend alterna-
tief. Daarna komt pas de stap hoe je zelf 
energie kunt opwekken, door bijvoorbeeld 
zonnepanelen.” Bij een goed geïsoleerde 
woning, verdient de ventilatie natuurlijk 
extra aandacht. Wim licht toe: “Vroeger 
zorgden gaten en kieren voor tocht in de 
woning. Die tocht was eigenlijk een vorm 
van natuurlijke ventilatie. Als je vervolgens 
je huis helemaal ‘dicht’ maakt om geen 
energie te verliezen, moet je wél zorgen 
dat je woning op een andere manier ge-
ventileerd wordt. Er zijn dus verschillende 
aspecten waar je op moet letten bij het 
energiezuiniger maken van je woning. Wij 
helpen je bij het bewandelen van dit pad.” 
Berrie besluit: “Ons belangrijkste doel is 
dan ook de zorg wegnemen, geruststel-
len. Veel mensen raken lichtelijk in paniek 
als de overheid verkondigt dat we van 
het gas af moeten. Dat hoeft niet op stel 
en sprong. Het is wél noodzakelijk, maar 
je hebt voldoende tijd om alles op jouw 

tempo uit te voeren. Niet iedereen heeft 
immers geld achter de hand voor grote 
investeringen. Daarom zijn wij er ook voor 
huurders: ook als je niet in het bezit bent 
van een woning, zijn kleine aanpassingen 
en gedragsveranderingen (zoals eerder 
genoemde) al van een grote meerwaarde.”

Kennis en ervaring uitwisselen 
via diverse wegen
Ooit begon EnergieHuis Slim Wonen 
met een clubje fanatieke mensen die de 
Helmonders (en later dus ook in de om-
ringende gemeenten) wilden helpen om 
zich voor te bereiden op de aankomende 
energietransitie. Zij hadden al een pas-
sende achtergrond qua opleiding en/
of werkervaring en wisten er dus al het 
nodige van af. Nu is er inmiddels al zo-
veel kennis en ervaring in huis, dat Ener-
gieHuis Slim Wonen zelf hun energie- en 
bespaarcoaches opleidt. Een afspraak 
maken met een dergelijke coach is één 
van de manieren hoe je wijzer kunt wor-
den over jouw woning en mogelijkheden 
tot verduurzaming. Langskomen bij een 

loket van EnergieHuis Slim Wonen bij jou 
in de buurt kan ook, alle gemeenten heb-
ben inmiddels hun eigen energieloket voor 
vrije inloop (inwoners van Laarbeek kun-
nen in Helmond terecht). Daarnaast is het 
mogelijk om thema-avonden te bezoeken, 
die regelmatig georganiseerd worden. Ten 
slotte kun je een korte vraag ook stellen 
via mail of telefoon. Benieuwd naar wat jij 
kunt doen voor je huis én je portemonnee? 
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl en 
zie hoe en waar je in contact kunt komen.

Het bestuur van EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Berrie Horsten, vicevoorzitter Jos 
Terken, penningmeester Olav Notté en secretaris Wim Swinkels | F Wendy Lodewijk

Tip!
Begin op tijd met energiebespa-
rende maatregelen te treffen. Nu 
is het moment om ervoor te zorgen 
dat je er van de winter warmpjes bij 
zit. Het is goed om te realiseren dat 
er op sommige onderdelen, zoals 
chips voor de omvormer van zon-
nepanelen, een flinke wachttijd 
zit. Daarnaast zijn er momenteel 
handjes te kort om aan de vraag 
van consumenten te voldoen. 

Persbericht                                                            

Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant.

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

REGIOKALENDER JUNI 2022
Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een samenwerking van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de 
regio. Bekijk alle lokale initiatieven via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’ of In mijn buurt 

Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website en kies ‘Agenda’ of lokaal email adres
• Helmond 7 juni 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Nuenen 9 juni 20.00: Warmtepomp (Gemeentehuis) Aanmelden via nuenen@energiehuisslimwonen.nl
• Helmond 20 juni 19.30: Warmtepomp iets voor mij? (EnergieHuis Torenstaat 3)
• Deurne zondag 26 juni Global Goals Deurne Festival, info via  info@globalgoalsindeurne.nl

Bezoek de lokale inloopspreekuren in juni 2022
• Asten: zaterdag 18 juni van 10.30 – 12.30 in de bibliotheek (Emmastraat 9-Midas)
• Deurne: elke zaterdag van 10.00-12.00 in De Ossenbeemd (Haageind 31)
• Geldrop: zaterdag 11 en 25 juni 11.00-13.00 in de bibliotheek (Heuvel 94)
• Mierlo: zaterdag  4 en 18 juni 11.00-13.00 in d’n Intheek (Dorpsstraat 113)
• Gemert-Bakel: zaterdag 11 en 25 juni  van 11.00-14.00uur in de Boelthiek (St Gerardusplein 1).
• Nuenen: elke zaterdag 11.00-13.00 in de bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 en zaterdag 10.00-13.00 EnergieHuis (Torenstraat 3)

Voor een korte vraag bel of email  
• Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: dinsdag en donderdag 13.00-17.00
• E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via info@energiehuisslimwonen.nl

Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu en kies ‘Afspraak’
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13- 17.00 en zat 10-13.00 in het EnergieHuis Helmond (Torenstraat 3).
• Laarbeek thuisafspraak door Energiecoach via email naar info@duurzaamwonenlaarbeek.nl 
• Nuenen thuisafspraak door Energiecoach via email naar nuenen@energiehuisslimwonen.nl

Nieuwe diensten op de website en in de regio 
• Zelf de warmtelekken ontdekken in jouw woning, doe de isolatie(lek)zelfscan
• Meer inloopspreekuren en (thuis)afspraken met Energiecoach in de regio
• Goed isoleren van je woning is ook bewust ventileren, doe de Ventilatietest
• Meer weten over je eigen leefomgeving? Hoe woon jij? Check je plek
• 15 Tips om slim en eenvoudig energie (Gas&Electra) te besparen!

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of 
email info@energiehuisslimwonen.nl 

9mei | juni 2022Groot PEELLAND

Theaterspektakel: 
Strijd om de Kathedraal! 

Een immens decor, 80 acteurs in een compleet, 
tijdelijk, openluchttheater: De middeleeuwen ke-
ren terug in de voorstellingen van ‘Strijd om de 
Kathedraal’. De bekende schrijver Jacques Vriens 
bewerkte zijn gelijknamige boek en regisseert deze 
nieuwe productie van Stichting De Theaterma-
kers. Bij velen nog bekend vanwege de prachtige 
voorstellingen van ‘Weg uit de Peel’ een paar jaar 
geleden.

Voor ‘Strijd om de Kathedraal’ leggen Jacques en de 
andere twee Theatermakers (Bas Leenders en Casper 
Vriens) de lat nog hoger. Zeker ook voor alle ‘Strijders’ 
die op en achter het toneel meedoen. Dat zijn er in totaal 
meer dan 120 met daarbij ook nog een aantal dieren!  
Wat hetzelfde is als bij ‘Weg uit de Peel’: De voorstellin-
gen zijn op plekken waar nog nooit theater te zien was: 
Op Den Hoek (De Mortel), Parc Zaarderheiken (Venlo) 
en bij de Sint-Janskathedraal (Den Bosch). Dat bete-
kent dat alle faciliteiten zelf geregeld moeten worden. 
Van tribunes tot en met drinkwater en van stroom tot 
en met horeca. Wat ook niet anders is: Het oog voor de-
tail bij kostuums, decor en aankleding. Op alles wordt 
gelet om bezoekers van de voorstelling een bijzondere 

theaterbelevenis te bieden. ‘Strijd om de Kathedraal’ 
is een humoristisch, historisch en spannend verhaal. 
Het geeft een prachtig beeld van het leven in een mid-
deleeuwse stad, de bouw van een kathedraal, het felle 
verzet daartegen en van de (soms dubieuze) rol die de 
geestelijkheid speelt. Veel mensen zijn het niet eens 
met de bouw van de kathedraal, er is sabotage. Thies 
en Mette dreigen daar het slachtoffer van te worden. 
Thies is de zoon van de bouwmeester en moet zijn va-
der opvolgen bij de bouw. Mette is een blind meisje, een 
‘heksenkind’, dat buitengesloten wordt. Zij sluiten een 
verboden vriendschap. Als de vader van Mette veronge-
lukt, zal Mette worden ingezet om de heren ‘te amuse-
ren’ in de dubieuze herberg in de stad. Thies doet alles 
om haar te helpen… Te zien in De Mortel/Gemert: 26, 27 
mei en op 2, 3, 4, 5 juni, aanvang 20.30 uur. Op zondag 
5 juni is er een middagvoorstelling om 14.30 uur waarbij 
audiodescriptie voor blinden beschikbaar is. In Venlo in 
Parc Zaarderheiken op: 16, 17, 18, 19, 23, 24 en 25 juni, 
20.30 uur. Bij de Sint- Janskathedraal in Den Bosch op 
8, 9, 10, 11, 15, 16 en 18 september, aanvang 20.00 uur. 

Meer informatie en kaarten op:
www.strijdomdekathedraal.nl

F | Stichting De Theatermakers

Al 5 jaar onafhankelijke en vakkundige 
inlichting bij EnergieHuis Slim Wonen

Deze maand bestaat het Energiehuis Helmond 5 jaar. Inmiddels werken zij al een jaar samen met 
7 andere gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen en Some-
ren), waaruit EnergieHuis Slim Wonen is ontstaan. Bij EnergieHuis Slim Wonen kan men terecht 

voor deskundige, objectieve informatie en een stap voor stap begeleiding naar een duurzamere en 
energiezuinigere woning. Deze diensten zijn gratis en laagdrempelig, iedereen kan hier terecht.

Door: Wendy Lodewijk

Noodzaak
Waar het 5 jaar geleden nog voorname-
lijk ging om een min of meer vrijblijvend 
doel om uiteindelijk klimaatneutraal te 
worden, is het nu haast bittere noodzaak. 
Energie is niet vanzelfsprekend meer, voor 
sommige mensen is het zelfs een kwestie 
van overleven in financiële zin. Er moet 
iets veranderen. Naast bewustwording 
is het belangrijk dat bewoners nu in ac-
tie gaan komen. EnergieHuis Slim Wonen 
kan hierbij helpen.

Hulp bij het vinden van het juiste pad
We schuiven aan bij het bestuur van 
EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Ber-
rie Horsten, vicevoorzitter Jos Terken, 
penningmeester Olav Notté en secre-
taris Wim Swinkels. Berrie legt uit: “Bij 
het EnergieHuis Slim Wonen nemen wij 
mensen aan de hand die door de bomen 
het bos niet meer zien. Voor velen zijn de 
financiële gevolgen die de huidige ener-
gieprijzen hebben, een prikkel nu iets in 

hun woning te gaan veranderen. We mer-
ken echter ook dat veel mensen weinig 
kennis hebben van hun woning. Wij wil-
len diegenen helpen ontdekken waar de 
verbeterpunten zitten en voor te bereiden 
op de toekomst.” Jos vult hem aan: “Veel 
mensen denken bij energiebesparing 
gelijk aan dure investeringen zoals een 
warmtepomp. Uiteraard zijn dat goede 
investeringen, maar voor wie het niet 
breed heeft, kunnen kleine aanpassingen 
al flink helpen. Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie, 
maar ook veranderingen in het gedrag 
kunnen nuttig zijn. Bijvoorbeeld: een ex-
tra trui aantrekken en de thermostaat een 
graadje lager zetten en korter douchen.”

Voor eigenwoningbezitters en huurders
De doelgroep van EnergieHuis Slim Wo-
nen zijn met name eigenwoningbezitters 
met een huis van voor 1990. Olav: “Wij 
bieden een integraal advies, wij lichten 
het hele huis door en bekijken wat er 
gedaan kan worden. Het begint met een 
goede isolatie: alle energie die je niet 

laat ontsnappen, hoef je immers niet 
te betalen. Spouwen, daken en vloeren 
kunnen geïsoleerd worden, ramen ver-
vangen door een beter isolerend alterna-
tief. Daarna komt pas de stap hoe je zelf 
energie kunt opwekken, door bijvoorbeeld 
zonnepanelen.” Bij een goed geïsoleerde 
woning, verdient de ventilatie natuurlijk 
extra aandacht. Wim licht toe: “Vroeger 
zorgden gaten en kieren voor tocht in de 
woning. Die tocht was eigenlijk een vorm 
van natuurlijke ventilatie. Als je vervolgens 
je huis helemaal ‘dicht’ maakt om geen 
energie te verliezen, moet je wél zorgen 
dat je woning op een andere manier ge-
ventileerd wordt. Er zijn dus verschillende 
aspecten waar je op moet letten bij het 
energiezuiniger maken van je woning. Wij 
helpen je bij het bewandelen van dit pad.” 
Berrie besluit: “Ons belangrijkste doel is 
dan ook de zorg wegnemen, geruststel-
len. Veel mensen raken lichtelijk in paniek 
als de overheid verkondigt dat we van 
het gas af moeten. Dat hoeft niet op stel 
en sprong. Het is wél noodzakelijk, maar 
je hebt voldoende tijd om alles op jouw 

tempo uit te voeren. Niet iedereen heeft 
immers geld achter de hand voor grote 
investeringen. Daarom zijn wij er ook voor 
huurders: ook als je niet in het bezit bent 
van een woning, zijn kleine aanpassingen 
en gedragsveranderingen (zoals eerder 
genoemde) al van een grote meerwaarde.”

Kennis en ervaring uitwisselen 
via diverse wegen
Ooit begon EnergieHuis Slim Wonen 
met een clubje fanatieke mensen die de 
Helmonders (en later dus ook in de om-
ringende gemeenten) wilden helpen om 
zich voor te bereiden op de aankomende 
energietransitie. Zij hadden al een pas-
sende achtergrond qua opleiding en/
of werkervaring en wisten er dus al het 
nodige van af. Nu is er inmiddels al zo-
veel kennis en ervaring in huis, dat Ener-
gieHuis Slim Wonen zelf hun energie- en 
bespaarcoaches opleidt. Een afspraak 
maken met een dergelijke coach is één 
van de manieren hoe je wijzer kunt wor-
den over jouw woning en mogelijkheden 
tot verduurzaming. Langskomen bij een 

loket van EnergieHuis Slim Wonen bij jou 
in de buurt kan ook, alle gemeenten heb-
ben inmiddels hun eigen energieloket voor 
vrije inloop (inwoners van Laarbeek kun-
nen in Helmond terecht). Daarnaast is het 
mogelijk om thema-avonden te bezoeken, 
die regelmatig georganiseerd worden. Ten 
slotte kun je een korte vraag ook stellen 
via mail of telefoon. Benieuwd naar wat jij 
kunt doen voor je huis én je portemonnee? 
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl en 
zie hoe en waar je in contact kunt komen.

Het bestuur van EnergieHuis Slim Wonen: voorzitter Berrie Horsten, vicevoorzitter Jos 
Terken, penningmeester Olav Notté en secretaris Wim Swinkels | F Wendy Lodewijk

Tip!
Begin op tijd met energiebespa-
rende maatregelen te treffen. Nu 
is het moment om ervoor te zorgen 
dat je er van de winter warmpjes bij 
zit. Het is goed om te realiseren dat 
er op sommige onderdelen, zoals 
chips voor de omvormer van zon-
nepanelen, een flinke wachttijd 
zit. Daarnaast zijn er momenteel 
handjes te kort om aan de vraag 
van consumenten te voldoen. 

Persbericht                                                            

Nieuw in de regio: EnergieHuis Slim Wonen
EnergieHuis Slim Wonen is een nieuw Serviceloket voor en door bewoners. Het doel is om 
bewoners en huiseigenaren te helpen met slim energie besparen en gratis voorlichting. 
Bewoners kunnen op de nieuwe website deskundige en onafhankelijke informatie krijgen om 
je woning te verduurzamen. EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samenwerking van 8 
gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en 
Someren. Het initiatief is een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en het 
Energieloket Zuidoost Brabant.

Slimme bewoners website
Met de nieuwe praktische website EnergieHuisSlimWonen.nl kunnen bewoners ‘Slim starten' met 
diverse ‘zelftests’. Denk bijvoorbeeld aan een gratis ‘woning Quickscan’ die je woning een score 
toekent op bespaar maatregelen. En met ‘Jouw routeplanner' kun je ‘Slim verder’ met directe 
bespaarmaatregelen, opwekken van duurzame energie en subsidiemogelijkheden.

Gratis Serviceloket, voorlichting en webinars
EnergieHuis Slim Wonen organiseert gratis thema-bijeenkomsten over Slim Isoleren, 
Zonnepanelen, Warmtepompen en workshops over de Woning Quickscan en hoe je Energiecoach 
wordt. Bewoners kunnen een afspraak maken met een Energiecoach voor gratis persoonlijke 
voorlichting over bespaarmogelijkheden of opwekken van duurzame energie (in verband met 
corona voorlopig digitaal).
Het nieuwe Serviceloket is ook telefonisch en per email bereikbaar voor korte vragen van bewoners 
en huiseigenaren. Kijk op de website bij ‘Contact' voor de (telefonische) opening- en 
bezoekerstijden of vul het Contactformulier in.

Showroom- en bezoekerscentra
Naast de praktische website kunnen bewoners het uitgebreide showroom-informatiecentrum van 
het EnergieHuis in Helmond bezoeken. Hier kun je alle duurzame bespaar maatregelen bekijken en 
nieuwe ontwikkelingen zien en ervaren. Of stel je vragen aan de deskundige voorlichters. Ook kun 
je terecht bij Demonstratiewoning in Someren of Energyport Peelland in Deurne.

Lokale initiatieven en collectieve acties
Op de website ontdek je via 'Jouw gemeente’of ‘In mijn buurt’ welke lokale  bewonersinitiatieven 
helpen met energie besparen of zelf duurzaam opwekken. Ook lokale collectieve inkoopacties en 
activiteiten van lokale energiecoöperaties vind je hier. 
Ga via Jouw gemeente naar de lokale initiatieven en collectieve acties in Asten, Deurne, Geldrop-
Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren.

REGIOKALENDER JUNI 2022
Stichting EnergieHuis Slim Wonen, slim besparen en gratis voorlichting 

Themabijeenkomsten in de regio, aanmelden via website en kies ‘Agenda’ of lokaal email adres

Bezoek de lokale inloopspreekuren in juni 2022

Voor een korte vraag bel of email  

Afspraak maken met een Energiecoach via websitemenu en kies ‘Afspraak’

Nieuwe diensten op de website en in de regio 

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of 
email info@energiehuisslimwonen.nl 



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  Sluisstraat 80 te 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.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

dat de noodzakelijkheid voor de gehandicaptenparkeer-
plaats in de nabijheid van de woning  Lochtenberg 12 te 
Mierlo is komen te vervallen; gelet op de Wegenverkeers-
wet 1994;

Besluiten:
het besluit met betrekking tot het aanleggen van een ge-
handicaptenparkeerplaats nabij de woning  Lochtenberg 12 
te Mierlo in te trekken.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

beschikkende op de aanvraag van 10 maart 2022 inzake 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de 
directe nabijheid van de woning Ziggenstraat 17 te Geldrop; 
overwegende dat afdeling Ruimte op 14 maart 2022 een 
positief advies hieromtrent heeft uitgebracht; dat wij hebben 
besloten om dit advies over te nemen; dat betrokkene be-
schikt over een motorvoertuig dat hij zelf kan besturen; dat 
de Ziggenstraat in eigendom en beheer is van de gemeente 
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 motorvoer-
tuig, bij de parkeergelegenheid welke gelegen is nabij  Ziggen-
straat 17 te Geldrop, zie bijgevoegde plattegrond, deze par-
keergelegenheid aan te wijzen ten behoeve van het parkeren 
van het motorvoertuig, welk is voorzien van een kenteken dat 
gelijkluidend is aan het hiervoor genoemde onderbord.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Genoenhuizerweg 2, Geldrop
Verzenddatum besluit :  16 mei 2022
Omschrijving :  Mobiele kraan 22 juni en 23 juni 
    van 7:00 uur tot 17:00
Zaaknummer :  1218737

Locatie :  Grasveld aan de Beekweide 
Verzenddatum besluit :  24 mei 2022 
Omschrijving :  evenement Hooipop op 4 juni van 
    13.30 tot 23.00 uur. 
Zaaknummer :  1110899

Locatie :  Avondwandelvierdaagse Geldrop 
Verzenddatum besluit :  24 mei 2022 
Omschrijving :  avondvierdaagse van 7 t/m 10 juni 
    start-fi nish parkeerterrein de Heuvel
Zaaknummer :  1110899

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 bezwaarschrift 
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-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 telefoonnummer (040) 289 38 93.

Kennisgeving afsteken vuurwerk
Op 12 mei ontvingen wij van de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant het bericht dat zij een melding hebben ontvan-
gen van Global SFX BV voor het tot ontbranding brengen van 
vuurwerk aan de Mierloseweg 1 in Geldrop. De ontbranding 
van het vuurwerk vindt plaats op 28 mei 2022 tussen 22.30 en 
23.45 uur. 

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant geman-
dateerd voor het afhandelen van meldingen voor vuurwerk-
evenementen zoals opgenomen in het Vuurwerkbesluit. 

Voor informatie kunt u zich wenden tot Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant, Postbus 75, 5000 AB Tilburg, zaak-
nummer 2022-023807.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - woensdag 25 mei 2022

Gemeente actueel


