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De Week van de Jonge Mantelzorger: Niet te missen…
Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in 
Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op 
met iemand in hun directe omgeving met een chroni-
sche ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/
of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, 
maar ook een grootouder of goede buur. Zorgen voor 
een ander vinden zij normaal en het geeft ook voldoe-
ning. Het kan daarentegen ook zwaar zijn. Zo kunnen 
ze zich zorgen maken of juist zorg voor zichzelf mis-
sen, meer dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie 
thuis. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken 
is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de Nationale Week 
van de Jonge Mantelzorger. Tijdens deze week vragen 
we extra aandacht voor jongeren die binnen hun familie 
zorg verlenen, extra zorgen hebben of zelf zorg en 
aandacht missen. 

Informatiehoek Bibliotheek Dommeldal
Speciaal voor Jonge Mantelzorgers richt Bibliotheek Dom-

meldal in de 
Week van de Jonge 
Mantelzorger een 
informatiehoek in. 

Ook al zien deze 
jongeren zichzelf niet 
als jonge mantelzor-
gers, ze ondervinden 
wel de gevolgen 
van de zorgsituatie al op jonge leeftijd. De week van de 
Jonge Mantelzorger vraagt aandacht voor de impact van 
mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Bewust-
wordingscampagne #niettemissen laat dit zien via video’s, 
posters, portretten en verhalen.

Wil je over genoemde onderwerpen meer informatie, kijk 
dan ook eens op de website: Week van de Jonge Mantel-
zorger. 

Afscheid Rob van Otterdijk
Vorige week woensdag nam Rob van Otterdijk afscheid 
als wethouder van Geldrop-Mierlo. Het was een druk-
bezochte bijeenkomst in Centrum Hofdael. Op geheel 
eigen wijze bedankte Rob de aanwezigen voor de 
samenwerking. Als voormalig toneelregisseur en leraar 
op het Strabrecht College staan bij Rob cultuur en 
inclusie hoog in het vaandel. Volgens Rob telt namelijk 
iedereen mee. Deze boodschap liep als een rode draad 
door het door hemzelf samengestelde programma.

Verschillende sprekers namen op hun geheel eigen wijze 
afscheid van de wethouder, waaronder musicalster Stefan 
Rokebrand en acteur Frank Lammers. De nodige humor 
mocht ook niet ontbreken. Een sketch met Hans van Es liet 
op komische wijze zien hoe Rob vond dat je je als manager 

tot een organisatie moest verhouden. Met een lach en een 
traan werd de zaal nog eenmaal geïnspireerd door zijn 
verfrissende ideeën, zijn niet afl atende motivatie en zijn 
boodschap.

Meneer en mevrouw 
Wortmans-Derks 60 jaar 
getrouwd!
Op 26 april waren meneer en mevrouw Wortmans-
Derks 60 jaar getrouwd. Vorige week keek burgemees-
ter Jos van Bree, samen met hun dochters, partners en 
kleinkinderen terug op deze bijzondere dag. Uiteraard 
mocht een bloemetje daarbij niet ontbreken!

Geldrop-Mierlo krijgt twee nieuwe opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen 
Op 29 april 2022 heeft het Rijk de oproep gedaan 
aan de veiligheidsregio’s om landelijk 25.000 extra 
opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te rea-
liseren die tenminste 6 maanden beschikbaar zijn. 
Nu komen ook panden in aanmerking die om grotere 
investeringen vragen. Na een inventarisatieronde 
heeft het college op 24 mei besloten om in het 
voormalige GGD-gebouw aan de Stationsstraat en het 
leegstaande gedeelte van wijkgebouw de Twern op 
Sporkehout, Oekraïense vluchtelingen te gaan huis-
vesten. Beide locaties zijn in Geldrop.

Belangrijk 
Wij vinden het als gemeente belangrijk om een bijdrage 
te leveren in de maatschappelijke opgave die is ontstaan 
door de oorlog in Oekraïne. Wij kunnen een veilige plek 
bieden voor vluchtelingen. Vaak zijn dit moeders met kin-
deren die hun partner en vader hebben achtergelaten aan 
het front. De aanvullende vraag vanuit het Rijk is reden 
geweest om de eigen gebouwen opnieuw onder de loep 
te nemen. 

In het gebouw aan de Stationsstraat 33 (voormalig GGD-
gebouw) kunnen ongeveer 45 opvangplekken gerealiseerd 
worden. Op het adres Sporkehout 80 (Twern) verwachten 

we 8-10 opvangplekken te kunnen realiseren. Beide ge-
bouwen zijn gemeentelijk eigendom. Ze staan leeg waar-
door ze direct inzetbaar zijn. De gebouwen zijn door hun 
indeling relatief eenvoudig geschikt te maken voor een 
humane opvang. Bij bewoning delen de vluchtelingen een 
keuken en sanitair maar hebben ze ook ruimte om zich 
terug te trekken. Tegelijk is er voldoende ruimte om elkaar 
te ontmoeten. 

Eerste opgave
In eerste instantie heeft Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 
de opdracht gekregen om 2.000 opvangplekken te reali-
seren. De veiligheidsregio kan aan deze opgave voldoen. 
Geldrop-Mierlo heeft met het logeerhuis in Mierlo voor 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV) én twee 
gemeentelijke woningen ongeveer 70 opvangplekken ge-
realiseerd. De bezetting van het logeerhuis is nog beperkt, 
doordat het Ministerie en de Raad van Kinderbescherming 
nog in gesprek zijn over de wijze waarop deze kwetsbare 
jongeren moeten worden opgevangen in Nederland. 

Na realisatie van deze nieuwe locaties zijn er in Geldrop-
Mierlo ongeveer 125 opvangplekken voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Daarnaast zijn er nog Oekraïense vluchtelingen 
opgevangen in gastgezinnen in Geldrop en Mierlo.

Vervolgstappen
De gebouwen moeten aangepast worden om geschikt te 
maken voor bewoning. Gelet op de urgentie starten we zo 
snel mogelijk. De werkzaamheden bij de locatie Stations-
straat nemen naar verwachting 2 á 3 maanden in beslag. 
De locatie Sporkehout kan eind juni gereed zijn. Daarna 
moeten beide gebouwen nog ingericht worden. Belang-
hebbenden en omwonenden van beide locaties zijn inmid-
dels op de hoogte van dit besluit. 

De huisvesting op beide locaties past niet binnen het be-
stemmingsplan. We volgen hierin de handreiking Gemeen-
telijke Opvang Oekraïne. Die adviseert om de opvang ge-
reed te maken en het gebruik vervolgens zo snel mogelijk 
te legaliseren. Deze procedure wordt direct opgestart.

Goedkeuring van het Rijk 
Het kabinet vergoedt de kosten die gemeenten maken. 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelt hiervoor 
een ministeriële regeling in afstemming met de VNG. We 
hebben de raming van de transformatiekosten van beide 
locaties aan het Rijk voorgelegd en hebben hierop akkoord 
ontvangen. Daarmee is er de zekerheid dat het Rijk de 
kosten vergoedt.

www.geldrop-mierlo.nl
www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo
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Nieuwe houders 
hondenpoepzakjes
Vorige week zijn de houders met hondenpoepzakjes op de 
afvalbakken in onze gemeente vernieuwd. De houders han-
gen voortaan boven de afvalbak en niet meer eronder. Op 
die manier blijven de zakjes makkelijker schoon en droog. 

Werkzaamheden pad 
langs de Rielsedijk
Namens de gemeente Geldrop - Mierlo gaat van der 
Bijl en Heierman B.V. vanaf week 22 (van 01 juni t/m 
10 juni) werkzaamheden verrichten om het pad langs 
de Rielsedijk te renoveren.

Wat gaan we doen?
Wij gaan werkzaamheden aan het pad uitvoeren. Dit 
doen wij door het asfalt te verwijderen, deonderbaan te 
egaliseren en vervolgens door een nieuw halfverhar-
dingspad aan te brengen.
Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit aan de 
bermen om deze netjes te laten aansluiten op het
nieuwe pad.

Er zal hinder plaatsvinden om onze werkzaamheden 
uit te voeren.
Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt 
het wandelpad afgesloten. Natuurlijk kunt u uw huis of 
perceel wel bereiken.

Wij vragen uw begrip als de weg even geblokkeerd is.
I.v.m. de weersomstandigheden en verloop van de 
werkzaamheden kan en/of moet er soms afgeweken 
worden van de planning.

Voor vragen kunt u terecht bij onderstaande 
contactpersonen:

Van der Bijl en Heierman b.v.: 
Dhr. A. Verwoert  06-13 01 38 02 
Gemeente Geldrop – Mierlo: 
Dhr. B. te Walvaart 040 – 289 37 25

Onderhoud wegmarkeringen 
In de komende weken wordt er op diverse wegen 
onderhoud uitgevoerd aan de markeringen. 
De werkzaamheden brengen enige verkeershinder 
met zich mee, maar dit is telkens van korte duur. 
De werkzaamheden zijn medio juli gereed.

De werkzaamheden vinden plaats op asfaltwegen en -fi ets-
paden en bestaan uit het bijwerken van haaientanden, 
blokken, strepen  etc. Voor de veiligheid van de wegwer-
kers en de voortgang van het werk is het soms nodig om 
een deel van de weg voor korte tijd af te sluiten. In een en-
kel geval worden werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd, om 
zo het verkeer overdag niet te hinderen. Het verkeer kan 
dus enige hinder ondervinden, maar dit is telkens van korte 
duur. De werkzaamheden zijn medio juli gereed. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden kan deze planning afwijken. 
Het is niet mogelijk om op voorhand te zeggen wanneer er 
op welke plek gewerkt wordt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob 
Elemans of Bart te Walvaart van de afdeling Ruimte. Zij zijn 
bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Grasaren vervelend voor honden
Om de natuur meer ruimte te geven, maait de gemeente 
Geldrop - Mierlo het gras minder vaak op een groot 
aantal stukken. Hierdoor zijn er meer stukken met hoog 
gras. Dit hoge gras kan grasaren ( Hordeum murinum) 
bevatten. Grasaren kunnen vervelend zijn voor honden 
(en katten). Als een hond in het hoge gras loopt en 
speelt, kunnen grasaren in de vacht blijven hangen. 
In het beste geval blijft de aar gewoon op de vacht han-
gen. Ze kunnen echter ook dieper in de huid dringen: 
in de oren, tussen de tenen, in de wang, in het oog en 
zelfs in de neus “kruipen”.

Wat doet de gemeente tegen grasaren?
De gemeente maait het gras langs de randen van paden 
en wegen regelmatig. Op  routes waar aangelijnd uitlaten is 
toegestaan, wordt in het groeiseizoen één keer per maand 
gemaaid. In losloopgebieden worden de randen naast de 

paden zes keer per jaar gemaaid. Het overige gras één of 
twee keer. Hiermee wordt de meeste overlast van grasaren 
voorkomen. 
Helaas is het niet mogelijk om de overlast van grasaren 
volledig te voorkomen. De aren zijn natuurlijke zaden van 
grassen en groeien op heel veel plekken. Het is ondoenlijk 
om al die plekken vrij te maken van grasaren. Het is daar-
om belangrijk dat hondenbezitters zelf ook goed opletten.

Wat kan je als hondenbezitter zelf doen?
Controleer na elke wandeling je hond op de plekken waar 
grasaren zich kunnen hechten. Dit zijn de huid tussen de 
tenen, op de kop (ogen, neus en oren) en de huidplooien 
rond voor – en achterpoten. Zo ben je er altijd vroeg bij. 
Heb je het vermoeden dat je hond last heeft van grasaren 
en kun jij deze zelf niet verwijderen?  Maak dan een 
afspraak met je dierenarts, voordat het erger wordt.

De ZLM-tour bezoekt Geldrop-Mierlo!
Op zaterdag 11 juni staat Geldrop en Mierlo in het teken 
van de ZLM Tour, een vijfdaagse wielerwedstrijd door Zee-
land, Noord-Brabant en Limburg. In onze gemeente loopt 
de route door het centrum van Geldrop en fi nisht op het 
Molenplein in Mierlo. Op de hele route in Geldrop en Mierlo 
kun je de wielrenners vanaf de zijlijn aanmoedigen. Het 
wordt dus een dag om niet te vergeten!

Waar en wanneer?
Het peloton start de route die dag vanuit Rucphen en zal 
rond 15.00 uur via de wijk Hulst in Geldrop richting het cen-
trum van Geldrop rijden. Via de Mierloseweg wordt daarna 
koers gezet naar Mierlo, waar het peloton 3 plaatselijke 
ronden rijdt. De fi nish wordt rond 16.30 uur verwacht op het 
Molenplein in Mierlo. Daar zetten we de winnaars uitgebreid 
in het zonnetje!

Meer weten?
Kijk op de website www.visitgeldropmierlo.nl of hou Midden-
standsbelangen van aankomende week in de gaten!

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dommelstraat 35 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 mei 2022
Omschrijving : bouwen van een erker
Zaaknummer : 17711232359

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 77 
    in Mierlo
Datum ontvangst : 18 mei 2022
Omschrijving : bouwen van een overkapping en 
    herbouw garage
Zaaknummer : 17711232534

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Emopad 52 in Geldrop
Omschrijving : verbreding in/uitrit
Zaaknummer : 17711184371



Gewijzigde omgevingsvergunning (2)

Locatie : Dravikstraat 28 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 mei 2022
Omschrijving : wijziging omgevingsvergunning 
    om aan bezwaren tegemoet te 
    komen
Zaaknummer : 20200342

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)
Locatie : Hooiwagen 8 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 mei 2022
Omschrijving : gebruik garage als tijdelijke 
    woonruimte
Zaaknummer : 17711179508

Locatie : Sluisstraat 15 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 mei 2022
Omschrijving : uitbreiden bestaande dakopbouw 
    op eerste verdieping achterzijde
    woning
Zaaknummer : 17711202728

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.

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 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-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 telefoonnum-
mer (040) 289 38 93.
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