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Gemeente actueel

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
Maandag 20 juni 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
Ruimte van 16 mei 2022 
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Besluitvorming
19.45 uur 5. Centrum Impuls Geldrop 

(portefeuillehouder Jeucken)
Informatie/presentatie over de Cen-
trum Impuls Geldrop.

20.30 uur 6. Doelgroepenverordening 
(portefeuillehouder Jeucken) 
In onze gemeente worden de ko-
mende jaren veel woningen gebouwd. 
Om te kunnen waarborgen dat er 
voldoende betaalbare woningen voor 
de beoogde doelgroepen komen en 
de komende jaren blijven, willen wij 
een doelgroepenverordening opstel-
len. Compaenen ondersteunt hierbij. 
Aan de hand van dilemma’s/stellingen 
wordt met de commissie in gesprek 
gegaan en informatie opgehaald.

Oordeelsvorming 
21.00 uur 7. Bestemmingsplan Mierloseweg 

40 (RV GM2022-1136979) 
(portefeuillehouder Jeucken)
Het perceel aan Mierloseweg 40 in 
Geldrop is in het ‘Bestemmingsplan 
Woongebieden Zuidoost Geldrop’ 
bestemd voor ‘Bedrijfsdoeleinden’. 
Conform deze bestemming is op de 
locatie een kantoorpand aanwezig, 
dat de laatste jaren leegstaat. Medio 
2020 hebben de eigenaren van het 
pand een principeverzoek ingediend 
om het perceel te herontwikkelen 
voor woningbouw. Burgemeester 
en wethouders stonden in beginsel 
positief tegen dit plan en spraken uit 
om onder voorwaarden medewerking 
te willen verlenen aan de benodigde 
bestemmingsplanherziening. In 
vervolg hierop heeft de ontwikkelaar 
een (ontwerp)bestemmingsplan bij de 
gemeente aangeleverd. Het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Mierloseweg 40 
Geldrop’ heeft met ingang van 1 april 
2022 ter inzage gelegen. Gedu-
rende deze termijn is één zienswijze 
ingediend. Het college ziet in deze 
zienswijze geen aanleiding om het 
(bestemmings)plan te wijzigen.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van spreekrecht.

21.15 uur 8. Vaststelling ruimtelijke kaders 
Geldrop centrum (RV GM2022-
1238169)
(portefeuillehouder Jeucken)
In te stemmen met de ruimtelijke 
kaders voor het Geldrop Centrum. De 
ruimtelijke kaders geven ruimtelijk- en 
functioneel richting aan de toekom-
stige bouwopgave in het centrum van 
Geldrop.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van spreekrecht.

22.00 uur 9. Parkeervisie 2022 Geldrop-Mierlo 
(RV GM2022-1085634)
(portefeuillehouder Van de Laar)
Door het vaststellen van een nieuwe 
parkeervisie willen we beter aanslui-
ten op de huidige ontwikkelingen in 
de maatschappij. Daarnaast hebben 
we een parkeervisie nodig om verder 
te kunnen met de woningbouwontwik-
kelingen in het centrum van Geldrop.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van spreekrecht.

Algemeen
22.45 uur 10. Sluiting

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING
Dinsdag 21 juni 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
Samenleving van 17 mei 2022 
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Besluitvorming
19.45 uur 5. Presentatie 50.000+ subsidieont-

vangers: MEE
(portefeuillehouder Jeucken)

Naar aanleiding van de motie ‘herij-
king subsidiebeleid’ is afgesproken 
met de raad dat de 50.000+ subsi-
dieaccounts: ‘jaarlijks aan de raad 
presenteren op welke wijze en in 
welke mate zij de afgesproken doelen 
hebben behaald en hoe zij de ver-
leende subsidie hebben ingezet om 
deze doelen te bereiken’. 
Conform planning is het 22 juni de 
beurt aan MEE de Meent groep.

20.15 uur 6. Voortgang toekomstvisie Hof-
dael (portefeuillehouder Looijmans)
In januari heeft uw raad ingestemd 
met de toekomstvisie voor Hofdael. 
In het raadsvoorstel dat hieraan ten 
grondslag lag waren 5 opdrachten 
geformuleerd waar dit jaar mee aan 
de slag word gegaan. Zoals afgespro-
ken is uw raad in april 2022 middels 
een raadsinformatiebrief bijgepraat 
over de voortgang van de opdrachten 
in Q1 van 2022. In de commissie sa-
menleving van 21 juni 2022 ontvangt 
uw raad een mondelinge toelichting 
op de voortgang van de opdrachten 
tot nu toe. Ook zal het stichtings-
bestuur vanuit haar perspectief de 
voortgang beschrijven.

Het agendapunt wordt met een pre-
sentatie toegelicht.

Oordeelsvorming 

20.55 uur 7. Subsidie en Jaarstukken 
2020 Stichting Hofdael 2020 (RV 
GM2022-262005)
(portefeuillehouder Looijmans) 
Ondanks alle inspanningen voor het 
verhogen van het exploitatieresultaat 
is Stichting exploitatie en beheer 
Sociaal Maatschappelijk Cultureel 
Centrum Hofdael er niet in geslaagd 
om haar begroting van 2020 te dich-
ten. De ontstane tekorten zijn deels 
te wijten aan de hogere huur die zij 
moeten betalen voor  het pand Hof-
dael, Covid-19 verlies en deels aan 
het in gang zetten van een nieuwe 
koers. De stichting heeft alle moge-
lijke regelingen waarop zij aanspraak 
had aangevraagd, maar blijft met een 
negatief netto resultaat zitten van - 
€ 135.612,--. In het overdrachtsdocu-
ment staat beschreven dat stichting 
Hofdael niet autonoom verantwoorde-
lijk is voor de ontstane tekorten in de 
exploitatie. Stichting Hofdael vraagt 
de gemeente Geldrop-Mierlo om het 
resterende exploitatietekort van € 
135.612,-- over 2020 aan te zuiveren 
zodat de stichting aan haar fi nanci-
ele verplichtingen kan voldoen en 
de exploitatie van SCC Hofdael kan 
voortzetten.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van spreekrecht.

Beeldvorming
21.25 uur 8. Presentatie doorontwikkeling 

nota Armoedebeleid
(portefeuillehouder Looijmans)
Verkenning over bewustzijn rondom 
armoede. Wordt de urgentie ervan 
erkend? Wat wordt verstaan onder 
armoede? Wat is de reikwijdte van de 
defi nitie? Brainstormen met raad over 
bewustzijn, defi nitie, visie en doelen.

Algemeen
22.10 uur 9. Sluiting

Agenda* COMMISSIE RUIMTE 
Woensdag 22 juni 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag commissie 
Ruimte van 16 mei 2022 
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Besluitvorming
19.45 uur 4. Ontwerp Omgevingsvisie 

Geldrop-Mierlo
(portefeuillehouder Jeucken)
• Gemeente Geldrop-Mierlo werkt 

aan de omgevingsvisie. Afgelopen 
maanden is de omgevingsvisie op 
hoofdlijnen uitgewerkt tot volledige 
ontwerp omgevingsvisie. Momen-
teel wordt de terinzagelegging 
voorbereid. De concept omge-
vingsvisie is gepresenteerd in de 
Commissie Ruimte op 6 april en 
besproken op 12 april. Voorgesteld 
is om de ontwerp omgevingsvisie 
voorafgaand aan de terinzageleg-
ging beeldvormend  te bespreken 
in de Commissie Ruimte. Na de 
periode van terinzagelegging volgt 
het proces van oordeels- en be-
sluitvorming in de raad.
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Oordeelsvorming 
20.30 uur 5. Verordening op de Advies-

commissie omgevingskwaliteit 
gemeente Geldrop-Mierlo (RV 
GM2022-243150) (portefeuillehouder 
Jeucken)
De huidige ‘welstand- en erfgoedcom-
missie’ vervalt bij inwerkingtreding 
van de Omgevingswet. De Omge-
vingswet verplicht de gemeente een 
nieuwe adviescommissie in te stellen. 
Bijgevoegd raadsvoorstel voorziet in 
zo’n nieuwe ‘Adviescommissie omge-
vingskwaliteit’,  op het moment dat de 
Omgevingswet in werking treedt.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van spreekrecht.

20.45 uur 6. Bezwaarschriften aanwijzing 
percelen Wet voorkeursrecht 
gemeenten (RV GM2022-242475) 
(portefeuillehouder Jeucken)
Er zijn twee bezwaarschriften inge-
diend tegen het zelfstandig raadsbe-
sluit tot het vestigen van een voor-
keursrecht gemeenten op een aantal 
percelen.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van spreekrecht.

Algemeen
20.50 uur 7. Sluiting

AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN  
Donderdag 23 juni 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling verslag Commissie 
Algemene Zaken van 24 mei 2022
4. Vragen en mededelingen
a. Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) vanuit/over 
gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, Dienst Dommel-
vallei en Veiligheidsregio);

b. Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s); 

Besluitvorming
19.45 uur 5. Werkwijze infl atie 

(portefeuillehouder Van de Laar)
Gezien de hoge prijsstijgingen en 
infl atie, waardoor ook de loonkosten 
naar verwachting hard zullen gaan 
stijgen, verzoekt VVD Geldrop-Mierlo 
om behandeling van de raadsinfor-
matiebrief over infl atie, ter bespreking 
van de gevolgen hiervan.

Oordeelsvorming 
21.00 uur 6. 1e tussentijdse rapportage 2022 

(RV GM2022-1202571)  
(portefeuillehouder Van de Laar)
De 1e tussentijdse rapportage 2022 
geeft het verloop van de budgetten 
weer in de eerste 3 maanden van 
2022. Overschrijdingen en onderbe-
stedingen waarvan wordt verwacht 
dat ze aan het einde van het jaar 
afwijken van de begroting, worden 
aan de raad voorgelegd. Na akkoord 
worden de wijzigingen in de budget-
ten doorgevoerd.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van het spreek-
recht.

21.15 uur 7. Jaarstukken 2021 Geldrop-Mierlo 
(RV GM2022-1162056) 
(portefeuillehouder Van de Laar)
Het betreft de defi nitieve versie van 
de Jaarstukken 2021, inclusief het 
accountantsverslag en de reactie 
hierop van het college. Ten opzichte 
van de accountantsversie is het 
resultaat met circa € 185.000,- naar 
beneden bijgesteld. Dit omdat de 
storting van het positieve resultaat 
van de 2e tussentijdse rapportage à 
€ 1.411.000,- in de algemene reserve 
nog niet was verwerkt en omdat er 
nog een boeking à € 175.000,- moest 
worden gemaakt.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van het spreek-
recht.

22.00 uur 8. Visie Geldrop-Mierlo 2040 (RV 
GM2022-117212) (portefeuillehouder 
Van Bree)
Op 24 mei is het concept-raadsvoor-
stel en de concept-visie Geldrop-
Mierlo 2040 beeldvormend besproken 
in de Commissie Algemene Zaken. 
Het raadsvoorstel en de visie zijn 
hierop aangepast en liggen nu voor 
oordeelsvorming voor. Naar aanlei-
ding van de bespreking op 24 mei is 
bovendien een memorie van toe-
lichting van het college toegevoegd, 
waarmee gereageerd wordt op ver-
schillende suggesties, opmerkingen 
en vragen.

Inwoners en belanghebbenden kun-
nen gebruik maken van het spreek-
recht.

Algemeen

22.30 uur 9. Sluiting

VERGADERING 
COMMISSIE VOOR 
BEZWAARSCHRIFTEN
Op maandag 27 juni 2022 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 
te Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur: Een bezwaarschrift gericht tegen het van 
de hand wijzen van een ingebrekestelling. 

19:00 uur:  Een bezwaarschrift gericht tegen het op-
leggen van een eenmalig te verbeuren last 
onder dwangsom van €3.500,00 wanneer 
binnen twee jaar na datum van bekendma-
king van het besluit in de woning een gro-
tere hoeveelheid drugs wordt aangetroffen 
dan in de beleidsregel Opiumwet wordt 
aangeduid als “hoeveelheid voor eigen 
gebruik”.

19:30 uur:  Een bezwaarschrift gericht tegen het niet 
aanbrengen van geluidwerende gevel-
maatregelen, zoals bedoeld in de Wet ge-
luidhinder in samenhang met het Besluit 
geluidhinder, aan de Geldropseweg 24 in 
Mierlo.

Van de hoorzitting worden geluidsopnamen gemaakt. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere versprei-
ding van COVID-19 te voorkomen. 
In dit verband vragen wij u om contact op te nemen 
met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaar-
schriften indien u van plan bent als toehoorder de zit-
ting bij te wonen. 

Folder ‘beter uitkomen 
met een laag inkomen!’ 
Is opnieuw uitgebracht.
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan 
komt u misschien in aanmerking voor een of meer inko-
mensondersteunende regelingen van onze gemeente.

Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.geldrop-
mierlo.nl/minimaregelingen.

Of haal de nieuwe folder ‘Beter uitkomen met een laag 
inkomen!’, gratis verkrijgbaar op uw gemeentehuis.

Mantelzorgcafé geldrop-mierlo: mantelzorgers ontmoeten 
mantelzorgers
Speciaal voor al onze mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo 
organiseren wij het mantelzorgcafé. Hoe fi jn is het om 
even je verhaal te doen bij iemand die je begrijpt, omdat je 
in hetzelfde schuitje zit of hetzelfde hebt meegemaakt? U 
bent van harte welkom bij het mantelzorgcafé om gezellig 
samen even een kop koffi e of thee te komen drinken en/of 
ervaringen uit te wisselen. Gewoon even wat tijd voor uzelf!

Tijdens de inloop is altijd een van de gastvrouwen aanwezig, 
Ricky Sanderse en Nellie de Hoon. Zij ontvangen u graag, 
dus loop gerust eens binnen! U bent van harte welkom. 

Wanneer: 
• Woensdag 6 juli tussen 11.00 – 13.00 uur  bij Heerenhuys 

23 in Geldrop
• Donderdag 7 juli tussen 10.00 – 11.30 uur bij Zaal den 

Heuvel in Mierlo

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger of belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 2893893 of 
per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

www.geldrop-mierlo.nl

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



Geldrop-Mierlo helpt met menstruatieproducten
Als je moet rondkomen van een beperkt budget in de 
week, gaat dat geld grotendeels op aan eten en drinken. 
Maar van dat geld moeten ook verzorgings- en hygiëne-
producten gekocht worden. Dat maakt dat er soms geen 
geld is voor maandverband of andere menstruatiepro-
ducten. Geldrop-Mierlo vindt dat menstruatieproducten 
beschikbaar moeten zijn voor iedere vrouw die het nodig 
heeft. 

Met de overhandiging van de eerste doos menstruatieproduc-
ten aan Emmely Struble, plaatsvervangend opleidingsdirec-
teur op het Strabrecht College heeft wethouder Peter Looij-
mans afgelopen week het startsein voor deze samenwerking 
gegeven.

Wethouder Peter Looijmans: “Hygiëne moet geen luxe zijn, 
maar voor iedereen beschikbaar. We willen meiden en vrou-
wen zelf de keus bieden om een product uit te kiezen dat bij 
hen past en dat zij comfortabel vinden. De portemonnee moet 
daarbij niet leidend zijn. We hopen dat zich de komende tijd 
nog meer locaties in Geldrop-Mierlo melden als uitgiftepunt.” 

Laagdrempelig en discreet 
Naast het Strabrecht College zijn er ook uitgiftepunten in de 
Bibliotheek Dommeldal, bij LEVgroep Geldrop-Mierlo, Stich-
ting Leergeld Geldrop-Mierlo en de Voedselbank Geldrop-

Mierlo. De menstruatie-uitgiftepunten (MUP’s) worden 
laagdrempelig en discreet ingericht, bijvoorbeeld in een rustig 
hoekje in het gebouw of openbaar toilet. 

Stichting Armoedefonds gaat de komende tijd door met het 
uitbreiden van het aantal uitgiftepunten in Geldrop-Mierlo. 
Voorbeelden van uitgiftepunten zijn scholen, buurthuizen en 
voedselhulporganisaties. Maar ook weggeefkastjes zijn erg 
geschikt als uitgiftepunt. 

Inwoners kunnen de actie ondersteunen door zelf producten 
in te zamelen en naar het Armoedefonds op te sturen. Voor 
meer informatie: www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede.

De inloopochtend van Ouderwijzer: 
iedere woensdag van 09.30 uur tot 11.30 uur
Wekelijks organiseert OuderWijzer een inloopochtend voor 
ouders in de gemeente Geldrop-Mierlo. De inloopochten-
den zijn op woensdag van 09.30 uur tot 11.30 uur. Tussen 
die tijden loop je binnen wanneer je wilt en blijf je zolang je 
zin hebt. Voor een praatje, gericht advies, of gewoon een 
kop thee. 

Maar bijvoorbeeld ook om je kindje te wegen. Ook leuk: er 
is een sportcoach die gymoefeningen doet met de aanwe-
zige baby’s en peuters. Is er een ouder broertje of zusje bij? 
Dan kan die hier ondertussen lekker even spelen.

Tips en informatie over alles wat jou als ouder bezighoudt
Iedere ouder heeft vragen en niemand heeft alle antwoor-
den. Maar samen weten we wél heel veel. Als je meer 
weet, kun je meer voor je kind betekenen. Ook ben je beter 
voorbereid op iedere nieuwe fase van het ouderschap. 

Precies daarom is OuderWijzer er. Als (aankomende) vader 
of moeder gaat er een compleet nieuwe wereld voor je 
open, waarin je je eigen weg mag vinden. En je hoeft dat 
niet alleen te doen. Kom je naar onze inloopochtend?
Dan krijg je tips en ideeën waarmee je altijd weer je eigen 
weg vindt en die past bij jou en je kind.

Sigarettenfi lters opruimen tijdens actie Plastic PeukMeuk 
op 2 juli: wie helpt?
Tijdens de actie Plastic PeukMeuk willen vrijwilligers in het 
hele land samen zo’n 250.000 peuken opruimen. Sigaretten-
fi lters zijn met hun microplastics en gifstoffen namelijk 
erg schadelijk voor de natuur. Wie mee wil doen kan zich 
aansluiten bij de afvalruimers van de Werkgroep Schoon 
Geldrop-Mierlo en IVN. In beide dorpskernen gaan groepen 
‘s ochtends om 9.30 uur aan de slag. Na afsluiting rond 
12 uur is er een traktatie.

Grootste vorm van plasticvervuiling
Zwervende sigarettenfi lters zijn de grootste vorm van plas-
ticvervuiling, aldus het Plastic Peuken Collectief, waarvan 
onder andere Stichting de Noordzee, Recycling Netwerk 
Benelux en de Plastic Soup Foundation deel uit maken. 
Het collectief vraagt de overheid tot wetgeving te komen 
die plastic in fi lters verbiedt, zodat het probleem bij de bron 
wordt aangepakt. De vervuiling is veel ernstiger dan op het 
eerste oog lijkt. In de fi lters zit celluloseacetaat, een plastic 
dat alleen onder extreme omstandigheden vergaat. In de 
natuur vallen sigarettenfi lters langzaam uiteen in steeds 
kleinere deeltjes die de hele voedselketen verontreinigen. 
En bij plastic blijft het niet...

Rattengif en pesticiden in fi lters
Sigarettenfi lters bevatten niet alleen plastic maar ook arseen 
(rattengif!), lood, nicotine en pesticiden. Als het weggegooide 

fi lter uiteenvalt, sijpelen die giftige stoffen de grond of het 
water in. Op een universiteit liet men vissen zwemmen in wa-
ter waarin 24 uur sigarettenpeuken gedobberd hadden (één 
fi lter per liter). Na een paar dagen was de helft van de vissen 
dood. Niet zo gek dus dat de kans op longkanker door het 
sigarettenfi lter zelfs groter lijkt te worden.

2 juli: weg met die meuk!
Op 2 juli gaan vrijwilligers in Geldrop-Mierlo peuken op-
ruimen. Schoon Geldrop-Mierlo en de Mierlose Schonen 
trekken hierin op met de Werkgroep Duurzaamheid van IVN 
Geldrop en IVN Mierlo. IVN Mierlo start om half tien van-
uit natuurinformatiecentrum ‘t Klokhuis, Goorsedijk 1. IVN 
Geldrop vertrekt vanaf de Heuvel, bij de passage. Grijpers, 
hesjes en afvalzakken zijn aanwezig. Voor handschoenen 
moet men zelf zorgen, (hand)veger en blik kunnen ook nuttig 
zijn om mee te nemen.

Aanmelden vóór 29 juni
Het is handig te weten op hoeveel mensen de organisatie 
kan rekenen. Aanmelden verdient daarom de voorkeur. Voor 
Geldrop kan dat door een mailtje naar arendbolt@outlook.
com, voor Mierlo naar Aanmelding@ivnmierlo.nl. Kijk zeker-
heidshalve kort voor de actie op de website van IVN met het 
oog op weersomstandigheden of andere bijzonderheden.

Extra energietoeslag 
voor lagere inkomens
Vraag de toeslag nu zelf aan

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een 
eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kun-
nen zij een deel van de energiekosten betalen. Op 11 
maart maakte de regering bekend dat de energietoeslag 
omhoog gaat naar 800 euro.

Wie krijgt de energietoeslag automatisch?
Huishoudens met een laag inkomen die bij ons bekend 
zijn, krijgen de energietoeslag automatisch. U hoeft niets 
te doen als u een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering van 
Senzer ontvangt. U hoeft ook niets te doen als u in 2021 
gebruik heeft gemaakt van regeling welzijnsactiviteiten, 
schoolkosten of collectieve zorgverzekering. U ontvangt 
begin mei bericht van ons en de toeslag wordt in de laat-
ste week van mei aan u uitbetaald. Woont u met meer-
dere mensen op één adres? Dan wordt de energietoeslag 
uitbetaald aan de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is de 
persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. 

Geen energietoeslag gehad? 
Heeft u niet automatisch energietoeslag ontvangen dan 
kunt u die nu zelf aanvragen via https://www.geldrop-
mierlo.nl/energietoeslag-aanvragen 

Wanneer kan ik de energietoeslag aanvragen?
Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstand), maar 
heeft u de toeslag niet automatisch gekregen, dan kunt u 
de energietoeslag aanvragen. In de onderstaande tabel 
staat aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijk) inkomen 
mag zijn. Wij gaan uit van uw inkomen op 1 maart 2022.

*Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. 
De gemeente rekent uit of u recht heeft op de regeling.

Inkomen
Als inkomen wordt onder andere het volgende aange-
merkt:
1. Inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen).
2. AOW-uitkering.
3. Pensioen en/of lijfrente.
4. Inkomsten uit (onder) verhuur.
5. Partner- en/of kinderalimentatie.
6. Bepaalde heffi ngskortingen (belasting).
7. De alleenstaande ouderkop van het kind gebonden bud-

get. Voor 2022 is dat een bedrag van € 273,75 per maand.

Waarom is er de energietoeslag?
De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard ge-
stegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s 
extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de 
energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energie-
rekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er 
een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige 
energietoeslag. Gemeenten mogen de energietoeslag al 
geven. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk te rege-
len. Dit kost helaas wat tijd.

Financiële hulp
Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. 
Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het 
energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuld-
hulpverlening via telefoonnummer (040) 289 38 99.

U bent Uw netto 
inkomen per 
maand exclusief 
vakantietoeslag is 
niet hoger dan

Alleenstaande € 1.244,54

Alleenstaande met AOW € 1.382,89

Alleenstaande ouder (thuiswonende 
kinderen tot 18 jaar) 

€ 1.600,13

Alleenstaande ouder met AOW 
(thuiswonende kinderen tot 18 jaar) 

€ 1.685,24

Gehuwd/samenwonend € 1.777,92

Gehuwd/samenwonend met AOW € 1.872,49
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Roelantlaan ongenummerd
    (openbare ruimte nabij 
    huisnummer 62) in Geldrop
Datum ontvangst : 1 juni 2022
Omschrijving : rooien 2 sierperen in verband met
    herinrichting parkeerplaats
Zaaknummer : 17711251327
Locatie : Laan der vier Heemskinderen 15 
    in Geldrop
Datum ontvangst : 3 juni 2022
Omschrijving : realiseren voorziening tijdelijke
    huisvesting
Zaaknummer : 17711251777

Locatie : Adelaartlaan 132 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 juni 2022
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 17711252139

Locatie : Adelaartlaan 132 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 juni 2022
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 17711252207
Locatie : Beringstraat 59 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 juni 2022
Omschrijving : realiseren inrit
Zaaknummer : 17711252258

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Dorpsstraat ongenummerd
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 134) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 juni 2022
Omschrijving : rooien van vier plataanbomen in
  verband met aanleg vier 
  parkeerplaatsen
Zaaknummer : 17711214624

Locatie : Marktstraat 28A in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 juni 2022
Omschrijving : wijzigen bestaande gebruiksfunctie 
  ‘kantoor’ naar ‘wonen’ waardoor er 
  een appartement kan worden 
  gerealiseerd
Zaaknummer : 17711135661

Locatie : Dommelstraat 35 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 8 juni 2022
Omschrijving : bouwen van een erker
Zaaknummer : 17711232359

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 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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie  :  Geldrop
Verzenddatum besluit  :  9 juni 2022
Omschrijving  :  Fietstocht op 3 juli van 10.00 uur 
   tot 14.00 uur door Geldrop 
Zaaknummer  :  1204731

Locatie  :  Kasteeltuin in Geldrop
Verzenddatum besluit  :  9 juni 2022
Omschrijving  :  Bierproeverij op 19 juni 2022
Zaaknummer  :  1219791

Locatie  :  Molenplein in Mierlo
Verzenddatum besluit  :  10 juni 2022
Omschrijving  :  Pitpop op 17 en 18 juni 2022
Zaaknummer  :  1221526
Locatie  :  Santheuvel West/Heer de
   Heuschweg in Mierlo
Verzenddatum besluit  :  10 juni 2022
Omschrijving  :  Circus Magical World van 16 juni
   t/m 19 juni
Zaaknummer  :  1203739

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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93.

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het vol-
gende verkeersbesluit is genomen:

Aanwijzen belanghebbendenparkeren Laarstraat 
Geldrop VKB 2022-06 (8 juni 2022)
• Aanwijzen van zes belanghebbendenparkeerplaatsen 

ter hoogte van de percelen Laarstraat 1 t/m 11 (oneven) 
Geldrop; 

• Venstertijd waarop het parkeren op belanghebbenden-
plaatsen alleen aan vergunninghouders is toegestaan, 
maandag tot en met zaterdag 09:00 tot 18:00 uur.

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 16 juni 2022 
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van 
de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het 
besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. 
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een 
besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes 
weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaar-
schrift richten aan het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u onderteke-
nen. Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. 
Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het 
besluit niet uitvoeren. 

Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht 
van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

RAADSBESLUITEN

Bekendmaking implementatie verordenende 
bevoegdheden Alcoholwet

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij op 7 juni 2022 hebben besloten de Alcohol-
verordening per 15 juni 2022 te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat de gemeenteraad, in verband met de imple-
mentatie van enkele verordenende bevoegdheden van de 
Alcoholwet, in de openbare vergadering van 7 juni 2022 
heeft besloten:
- De Alcoholverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2022, 

met ingang van 15 juni 2022, vast te stellen conform het 
aangeboden concept;

- De Alcoholverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2021, 
laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 12 juli 2021, in te 
trekken per 15 juni 2022.

Bezwaar maken
Nu het gaat om beleidsregels en algemeen verbindende 
voorschriften, is het op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht niet mogelijk om bezwaar te maken. 

De gewijzigde verordening treedt per 15 juni 2022 in wer-
king en ligt met ingang van 15 juni 2022, gedurende een 
aaneengesloten termijn van vier weken, voor een ieder ter 
inzage (tijdens kantooruren en verder volgens afspraak) in 
het informatiecentrum in het gemeentehuis.

Bekendmaking actualisatie Algemene Plaatselijke 
Verordening Geldrop-Mierlo 2022

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij op 7 juni 2022 hebben besloten de Algemene 
Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo 2022 vast te stel-
len. Het doel van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Geldrop-Mierlo 2022 is bijdragen aan een aantrekkelijke, 
leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers, bezoekers 
en toeristen. Dit gebeurt onder andere door het stellen van 
regels en handhaving van deze regels.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat de gemeenteraad, in verband met de actuali-
satie van de Algemene Plaatselijke Verordening Geldrop-
Mierlo 2022 van 7 juni 2022, heeft besloten:
- De Algemene Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo 

2022 vast te stellen;
- De Algemene Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo 

2018, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6 augustus 
2021, in te trekken.

Bezwaar maken
Nu het gaat om beleidsregels en algemeen verbindende 
voorschriften, is het op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht niet mogelijk om bezwaar te maken. 

De Algemene Plaatselijke Verordening Geldrop-Mierlo 2022 
treedt per 15 juni 2022 in werking en ligt met ingang van 
15 juni 2022 gedurende een aaneengesloten termijn van 
vier weken voor één ieder ter inzage (tijdens kantooruren 
en verder volgens afspraak) in het informatiecentrum in het 
gemeentehuis. 


