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ZOLDERKUNST uit de Villa gemeentehuis Geldrop-Mierlo
nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal
Van woensdag 8 juni t/m woensdag 17 augustus 2022 
is in Kunstzaal Dommeldal, in de bibliotheek in Mierlo, 
de expositie Zolderkunst uit de Villa gemeentehuis 
Geldrop-Mierlo te zien.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft sinds jaar en dag op 
haar zolder vele schilderijen opgeslagen die ze niet meer 
gebruikt. Ze wil graag deze kunstwerken onder de mensen 
brengen middels een expositie in de eigen gemeente.

Op de zolder van de gemeentelijke Villa, onderdeel van het 
gemeentehuis in Geldrop-Mierlo, liggen circa 170 2D-items 
(bijna allemaal schilderijen) opgeslagen van verschillende 
kunstenaars, die door de jaren heen zijn gebruikt om de 
gemeentelijke ruimtes te verfraaien. Die functie hebben de 
schilderijen inmiddels niet meer. Het college vindt dit erg 
jammer en wil graag dat de kunstwerken weer onder het 
publiek komen.

Het college heeft Kunstzaal Dommeldal gevraagd om van 
de verzameling een expositie te maken van een kleine 

selectie kunstwerken. De ca. 
40 kunstwerken zullen in de 
komende zomermaanden 
worden geëxposeerd voor het 
publiek. 

De nieuwe expositie Zolder-
kunst uit de Villa gemeente-
huis Geldrop-Mierlo is gratis te bezichtigen in Kunstzaal 
Dommeldal, tijdens openingstijden van de bibliotheek: 
maandag tot en met vrijdag van 14.00 - 17.00 uur én op 
zaterdag van 11.00 - 14.00 uur.

Op vrijdagmiddag 10 juni 2022 om 15.30 uur zal de offi ciële 
opening door wethouder Marc Jeucken worden verricht, 
waarbij iedereen van harte welkom is.

Meer informatie via Jannie van Herk, Bibliotheek Dommel-
dal, (040) 285 42 24, j.vanherk@bibliotheekdommeldal.nl 

Werkzaamheden aan het 
lagedruk en hogedruk 
gasnet Spaarpot Geldrop
Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we 
via een ondergronds netwerk van kabels en leidingen. 
Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons net-
werk goed. Daarom werken we binnenkort in uw straat 
aan het gasnet.

Wanneer beginnen onze werkzaamheden?
Meestal merkt u niets van ons onderhoud. Maar deze keer 
wel. Vanaf maandag 13 juni 2022 gaan we in uw straat 
aan de slag. Dit kan betekenen dat we tijdelijk straatstenen 
of beplanting weghalen en gaan graven. Dit is nodig om de 
werkzaamheden aan onze leidingen te kunnen verrichten. 
Aannemer Hurkmans en Zn B.V. voert deze werkzaamhe-
den uit voor Enexis. De werkzaamheden lopen door tot na 
de bouwvakvakantie. Op maandag 3 oktober 2022 is het 
werk waarschijnlijk klaar. 

Wat betekent dit voor u?
Het kan zijn dat uw pand soms wat moeilijk bereikbaar is. 
We maken de sleuven ’s avonds en in het weekend zoveel 
mogelijk dicht, vanwege de veiligheid. Uw bestaande 
gasaansluiting wordt overgezet op de nieuwe hoofdleiding. 
Aannemer Hurkmans neemt tijdig met u contact op om 
een afspraak te maken. Zo beperken wij ook de overlast 
voor u. Helaas is dit niet altijd mogelijk. We doen er alles 
aan om de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk 
te houden. Graag uw begrip.

Meer informatie
Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust 
contact op met  M.A.P. Verbeek van Enexis via telefoon-
nummer 06-53746592 Of Rob Elemans, Bart te Walvaart 
van de Gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.  

Drugspand herdersveld 
gesloten 
Op donderdag 2 juni 2022 heeft de gemeente een wo-
ning aan het Herdersveld in Geldrop voor 4 maanden 
gesloten. Dit naar aanleiding van een opsporingson-
derzoek op 25 maart 2022 in betreffende woning. 
Tijdens dit opsporingsonderzoek trof de politie in de 
woning een zeer grote handelshoeveelheid aan van 
diverse soft- en harddrugs. 

Damoclesbeleid 
Het besluit is genomen op grond van het zogenaamde Da-
moclesbeleid. Drugspanden leveren vaak overlast op voor 
de woonomgeving en trekken criminele personen aan. De 
maatregel moet bijdragen aan de vermindering van de 
drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de 
veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. 

Meld drugscriminaliteit! 
Mede dankzij (anonieme) meldingen uit de buurt worden 
door de politie drugspanden geconstateerd. Treft u drugs 
aan in uw pand of heeft u een vermoeden dat er sprake is 
van drugscriminaliteit? Dan kunt u dit melden bij de politie 
via 0900-8844. Ook andere illegale praktijken kunt u mel-
den bij de politie. Als u de dader kent en de dader kent u 
ook, dan is een melding doen niet zo gemakkelijk. Bel dan 
(gratis) naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of kijk 
op www.meldmisdaadanoniem.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
R. Vedder via telefoonnummer 06-50515413.

Aanleg waterbergingskelder Wersakker 
(13 juni t/m 29 juli)
Op maandag 13 juni starten we met de aanleg van de 
waterbergingskelder, locatie Wersakker. 

Waar
De kelder wordt gebouwd in het plantsoen tussen Wersak-
ker huisnummer 59 t/m 65 (oneven) en Langenakker huis-
nummer 188 t/m 200 (even).

Wanneer
De werkzaamheden starten op maandag 13 juni en gaan 
naar verwachting 7 weken duren tot en met vrijdag 29 juli 
2022.

Dit project is één van de maatregelen die de gemeente 
neemt om de wateroverlast te bestrijden. Meer weten? 
Kijk op de projectpagina op onze website: www.geldrop-
mierlo.nl/projecten-aanpak-wateroverlast.

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer infor-
matie? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of 
Willy van de Westerlo, afdeling Ruimte, te bereiken via 
telefoonnummer (040) 289 38 93.
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AGENDA* RAADSVERGADERING
Donderdag 9 juni 2022
’t Plein (gemeentehuis)

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
19.35 uur 2. Vaststelling agenda
Beeldvorming
19.40 uur 3. Afscheid wethouder Van Otter-

dijk
19.45 uur 4. Doelstellingenakkoord
20.45 uur 5. Benoeming wethouders

a. Vaststellen formatie en aantal 
wethouders

b. Invulling vacatures wethouders
c. Onderzoek geloofsbrieven
d. Installatie wethouders

 21.30 uur 6. Invulling vacatures raad door 
benoeming wethouders
a. onderzoek geloofsbrieven
b. installatie raadsleden

21.40 uur 7. Benoemingen
a. Benoeming plaatsvervangend 

voorzitter van de raad
b. Benoeming leden, voorzitters en 

plaatsvervangers raadscommissies
c. Vertegenwoordiging in het kader 

van gemeenschappelijke regeling 
MRE en Raadstafel 21

d. Benoeming leden Werkgeverscom-
missie

e. Benoeming leden auditcommissie
f. Benoeming leden commissie klank-

bordgesprekken met de burge-
meester

Algemeen
21.50 uur 8. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Uitheemse planten en dieren bedreigen natuur en mens
In de Week van de Invasieve Exoten (17-26 juni) vragen 
natuurorganisaties aandacht voor de onwenselijke 
verspreiding van dieren en planten die niet in Nederland 
thuishoren. Exoten kunnen schadelijk zijn voor de 
natuur, economie en gezondheid. Bewustwording van 
burgers is belangrijk, evenals kennis, draagvlak en 
actieve betrokkenheid. 

Waar gaat het om?
Exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die, al dan 
niet opzettelijk, door menselijk toedoen in een nieuw gebied 
terechtkomen. We spreken van een invasieve exoot, wanneer 
een soort zich explosief vermeerdert en een bedreiging 
vormt voor inheemse soorten. In Nederland komen 
honderden exoten voor, waaronder de woekerende Japanse 
duizendknoop, de Amerikaanse rivierkreeft, muskusrat, 
nijlgans en zelfs de gevaarlijke tijgermug (als gevolg van 
klimaatverandering). Het is belangrijk om de introductie van 
exoten zoveel mogelijk te voorkomen, de aanwezigheid van 
soorten te monitoren en waar nodig maatregelen te nemen 
om ze te verwijderen. Hierbij is actieve burgerparticipatie van 
groot belang. 

Schadelijke gevolgen
Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk 
zijn: voor de natuur, land- en tuinbouw, energievoorziening, 
gezondheid, economie en waterbeheer. De bestrijding ervan 
kost de lidstaten van de Europese Unie vele miljarden euro's 
per jaar!  

Exoten vormen een probleem omdat ze:
- nieuwe ziektes kunnen overbrengen op inheemse soorten 

en mensen; 

- landbouwgewassen, inheemse planten of dieren opeten; 
- zo snel groeien dat inheemse soorten te weinig licht, 

ruimte of voedsel overhouden; 
- de waterafvoer ernstig beperken en opgehoopt grote 

kracht uitoefenen op gemalen en dammen; 
- paren met inheemse soorten waardoor de oorspronkelijke 

soort verdwijnt. 

Voorbeelden hiervan zijn de zonnebaarzen in sommige 
vennen die alle larven van libellen en amfi bieën opvreten. De 
Reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop zijn beruchte 
voorbeelden van planten die zo ontzettend woekeren dat 
inheemse soorten in de problemen komen.

De Amerikaanse rivierkreeft richt veel schade aan
De Amerikaanse rivierkreeft is eveneens een goed voorbeeld 
van een exoot die veel schade aanricht. Het is een relatief 
klein diertje. Maar het leed dat de Amerikaanse rivierkreeft 
kan berokkenen is behoorlijk en neemt alleen maar toe. Een 
opsomming:
- hij graaft tunnels in oevers, keringen en andere 

infrastructuur met allerlei schade tot gevolg – in het ergste 
geval een overstroming

- hij eet veel andere soorten dieren op. Daarmee vermindert 
hij de biodiversiteit.

- hij knipt waterplanten door met zijn scharen wat ten koste 
gaat van de waterkwaliteit

- Hij graaft in de bodem waardoor voedingsstoffen loskomen 
en het water troebel wordt

Hoe kunt u helpen?
- Laat nooit uitheemse dieren ontsnappen in de natuur (bijv. 

geelwangschildpadden, goudvissen of parkieten).
- Gooi nooit waterplanten in open wateren.
- Ziet u Japanse duizendknoop (zie afbeelding) in 

de gemeente? Meld dit op de gemeentewebsite: 
www.geldrop-mierlo.nl. De button ‘maak een melding’ 
staat op de homepagina als helemaal naar onder scrollt. 

- Hebt u exoten gezien? Meld uw waarneming op een 
van de volgende websites: telmee.nl, waarneming.nl of 
hengelvangstregistratie.nl

Voor meer info zie www.weekvandeinvasieveexoten.nl

foto van Liesbeth Dirkse

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 29
    in Mierlo
Datum ontvangst : 24 mei 2022
Omschrijving : uitbreiding woonhuis
Zaaknummer : 17711241306

Locatie : Dwarsstraat 11 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 mei 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711241516

Locatie : Rietstraat 43 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 mei 2022
Omschrijving : isoleren en vervanging gevelplaten
Zaaknummer : 17711242064

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 66
    in Mierlo
Datum ontvangst : 25 mei 2022
Omschrijving : tuinhuis
Zaaknummer : 17711242523

Locatie : Legolas 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 mei 2022
Omschrijving : oprit
Zaaknummer : 17711242629

Locatie : Sporkehout 80 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 mei 2022
Omschrijving : wijzigen gebruik pand
Zaaknummer : 17711243586

Locatie : Stationsstraat 33 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 mei 2022
Omschrijving : huisvesting vluchtelingen
Zaaknummer : 17711242773

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kerkstraat 39 in Mierlo
Omschrijving : inrit 
Zaaknummer : 17711180711

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Karel Doormanstraat 15 
    in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 mei 2022
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 17711211253

Locatie : Katoenstraat 51 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 mei 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711202677

Locatie : Heuvel 50A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 juni 2022
Omschrijving : plaatsen geldautomaat
Zaaknummer : 17711139267

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 67
    in Mierlo
Verzenddatum besluit : 1 juni 2022
Omschrijving : restaureren en renoveren 
    gemeentelijk monument
Zaaknummer : 17711139980

Vervolg op de volgende gemeentepagina



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 :  Vesperstraat 8, Mierlo
Verzenddatum besluit :  11 juni 2022
Omschrijving :  Alcoholontheffi ng terras 
Zaaknummer :  1188526

Locatie :  Pastoor de Winterstraat 18, Mierlo
Verzenddatum besluit :  11 juni 2022
Omschrijving :  Alcoholontheffi ng terras 
Zaaknummer :  1237598

Locatie :  De Burght 228 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  30 mei 2022
Omschrijving :  Hoogwerker op 3 juni van 08:00 
    tot 17:00 uur.
Zaaknummer :  1229339

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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

RAADSBESLUITEN

Voorbereidingsbesluit Bezorgershof Geldrop
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juni 
2022, conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, 
heeft besloten:

1. Het op 12 juli 2021 genomen voorbereidingsbesluit met 
plan-identifi catienummer NL.IMRO.1771.VBBCentrum-
Geld-VA02 in te trekken.

2. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor percelen 
aan Bezorgershof, Heuvel en Langstraat in Geldrop, 
zoals aangeven op de in de bijlage bij dit besluit op-
genomen verbeelding met plan-identifi catienummer 
NL.IMRO.1771.VBBBezorgershof-VA01.

3. Te bepalen dat in het gebied waarvoor het onder 2 
genoemde voorbereidingsbesluit geldt, het verboden is 
om te bouwen, aanleggen en slopen alsmede het gebruik 
op de verdieping van gebouwen of een deel daarvan te 
wijzigen in een ander gebruik dan wonen, anders dan 
aanwezig op de dag van inwerkingtreding van dit voorbe-
reidingsbesluit.

4. Te bepalen dat dit besluit op de dag van bekendmaking 
in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in 
het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit van 7 juni 2022 met kenmerk 
NL.IMRO.1771.VBBBezorgershof-VA01 treedt in werking 
op 8 juni 2022. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 8 juni 2022 ter inzage.
U kunt de stukken bekijken:

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
- in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 

in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u de 
stukken inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op maandagavond kunt u de 
stukken ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur.

- op de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl.

Bezwaar en/of beroep
Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Voorbereidingsbesluit waardevolle panden 
centrum Geldrop
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juni 
2022, conform artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, 
heeft besloten:
1. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor percelen met 

waardevolle panden in het centrum van Geldrop, zoals 
aangeven op de in de bijlage bij dit besluit opgenomen 
verbeelding met planidentifi catienummer NL.IMRO.1771.
VBBpandencentrum-VA01.

2. Te bepalen dat in het gebied waarvoor het onder 1 ge-
noemde voorbereidingsbesluit geldt, het verboden is om 
te bouwen, aanleggen of slopen.

3. Te bepalen dat dit besluit op de dag van bekendmaking 
in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in 
het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit van 7 juni 2022 met kenmerk 
NL.IMRO.1771.VBBpandencentrum-VA01 treedt in werking 
op 8 juni 2022. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 8 juni 2022 ter inzage.
U kunt de stukken bekijken:
- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
- in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 

in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u de 
stukken inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op maandagavond kunt u de 
stukken ook inzien tussen 18.00 en 20.00 uur.

- op de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl.

Bezwaar en/of beroep
Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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