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Voor ondernemers en verenigingen
Nieuwe coronasteun voor toegangscontrole
Het college van B&W van de gemeente Geldrop-Mierlo 
heeft opnieuw een compensatieregeling ingesteld voor 
horeca, sportverenigingen, cultuurinstellingen, eve-
nementenbranche en andere ondernemingen die in de 
periode 1 januari t/m 26 maart verplicht waren om be-
zoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs. 
Deze organisaties kunnen aanspraak maken op een 
tegemoetkoming in de kosten die zij hebben moeten 
maken. Dit betekent dat ondernemers een bedrag van 
€ 1.000,- ontvangen. Voor verenigingen is een bedrag 
van € 200,- gereserveerd. De steun kan tot 4 juli 2022 
worden aangevraagd.

Verdeling compensatieregeling
De inschatting is dat in onze gemeente 130 ondernemin-
gen (horeca, sportscholen etc.) in aanmerking komen voor 
deze regeling. Het aantal verenigingen dat aanspraak kan 
maken ligt lager. Er is in totaal een bedrag van €134.000,-  
beschikbaar. Ondernemers ontvangen een bedrag van 
€ 1.000,- en verenigingen een bedrag van € 200,-.

Uitwerking
Een aanvraag kan online worden ingediend via het aan-
vraagformulier op de website. Dit kan tot maandag 4 juli 
2022. 

Waar moet de aanvraag aan voldoen?
a. de naam van de organisatie, adresgegevens, naam van 

de contactpersoon, 
b. het inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel,
c. de IBAN van de organisatie en de tenaamstelling.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier kijk op 
https://www.geldrop-mierlo.nl/nieuwe-coronasteun-voor-
toegangscontrole-voor-ondernemers-en-verenigingen

Giel Kantelberg (ondernemers) (040) 289 37 51 of Fanny 
van Mierlo (verenigingen) via (040) 289 39 46.

Thema-avond autisme en verslaving geldrop 28 juni 2022
Op 28 juni organiseert de Nederlandse Vereniging voor Au-
tisme (NVA) Noord-Brabant / Zeeland in samenwerking met  
LEV een thema-avond Autisme en verslaving in Geldrop. 
Deze avond hebben we Yvonne Ruhl (senior preventie-
werker bij Novadic Kentron) bereid gevonden om hier een 
interessante lezing over te komen geven.

Tijdens deze avond zullen de onderstaande onderwerpen 
aan bod komen:
1. Trends onder jongeren, verleidingen-Alcohol-

Drugs-Lachgas-Gamen-Compulsief telefoongebruik;
2. Herkennen/ signaleren van overmatig gebruik;
3. Hoe bespreken?
4. Verwijsmogelijkheden Novadic Kentron (waaronder 

Kopp/KOV).

Tijdens deze avond zal de nadruk liggen op punt 1 en 4. De 
andere punten zullen tijdens de presentatie zeker ook aan 
bod komen.

Novadic-Kentron preventie is expert als het gaat om onder-
werpen als: alcohol, drugs en gamen. Voorkomen is beter 

dan genezen, maar wat kun je dan als ouder het beste 
doen? Wat kun je verwachten? Waar moet je op letten?

Wanneer: 
28 juni 2022

Aanvang:
19:30 uur: ontvangst met koffi e en thee
19:45 uur: aanvang thema-avond
22:00 uur: einde thema-avond

Locatie:
Jongerencentrum, Molenstraat 8, 5664 HV Geldrop

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 
secretaris@nva-nb.nl. Uiterste inschrijfdatum is 27 juni 
16:00 uur. Jongeren zijn ook van harte welkom!

De heer en mevrouw 
Stijntjes-Thissen 
65 jaar getrouwd
Afgelopen maandag zijn de heer en mevrouw Stijntjes-
Thissen 65 jaar getrouwd. Wethouder Marc Jeucken 
en burgemeester Jos van Bree brachten hen de feli-
citaties over namens het hele gemeentebestuur. Een 
lekker stukje taart en een bloemetje mochten niet ont-
breken!

Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer
De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft in haar 
vergadering van 7 juni 2022 de verordening bekosti-
ging leerlingenvervoer gemeente Geldrop-Mierlo 2022 
vastgesteld. De verordening is voor kinderen uit de 
gemeente Geldrop-Mierlo, die niet zelf naar school kun-
nen reizen. Bijvoorbeeld door een ziekte, handicap of 
door de afstand van huis naar school. Hiervoor biedt de 
gemeente onder een aantal voorwaarden leerlingenvoer 
aan.

Vormen van leerlingenvervoer zijn:
• U regelt het vervoer zelf: de gemeente geeft een vergoe-

ding voor het openbaar vervoer of een kilometervergoe-
ding voor de auto.

• De gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een 
bus of taxi.

Voorwaarden:
Een kind heeft niet zomaar recht op leerlingenvervoer. Om 
te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingen-
vervoer kijkt de gemeente naar een aantal criteria:
• De afstand tussen uw woning en de dichtstbijzijnde 

school voor de leerling;
• De reistijd;
• De mogelijkheden van uw kind.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u onder 
andere nodig:
• Naam en adres van de school;
• Onderbouwing waarom de leerling niet zelfstandig naar 

school kan reizen.

Aanvraag leerlingenvervoer
Op onze website kunt u meer lezen over het leerlingen-
vervoer en de voorwaarden. Een aanvraag kunt u digitaal 
insturen (link naar website: www.geldrop-mierlo.nl/
leerlingenvervoer-aanvragen).

Het behandelen van een aanvraag duurt maximaal 
8 weken. Houd hier rekening mee en vraag op tijd 
leerlingenvervoer aan. 

Contact
De vernieuwde bekostiging leerlingenvervoer kunt u vinden 
op de website www.overheid.nl. Hebt u nog vragen over het 
leerlingenvervoer of heeft u hulp nodig bij het invullen van 
het aanvraagformulier? Dan kunt u bellen naar (040) 289 38 
99 of mailen naar leerlingenvervoer@geldrop-mierlo.nl.

Gezondheidszorg in Nederland
Informatie voor zwangere vrouwen.
Gevlucht uit Oekraïne en zwanger? Om te begrijpen 
hoe de zorg voor zwangere vrouwen en Nederland is 
geregeld, zijn er (door Centeringzorg)  5 online bijeen-
komsten voor zwangere Oekraïense vluchtelingen ge-
organiseerd. 

De eerste bijeenkomst begint aankomende donderdag. 
Te vinden via onderstaande link:
https://centeringzorg.nl/2022/06/13/четвер-16-червня-
7-30pm-інформаційна-онлайн/

Is dit te snel? Geen probleem. Vanaf 5 juli starten 5 on-
line bijeenkomsten over ‘Giving birth in the Netherlands’. 
Hierin wordt alles uitgelegd over de gang van zaken met 

betrekking tot het bevallen in Nederland. 

Aanmelden is noodzakelijk en mogelijk via onderstaande 
link:
https://centeringzorg.nl/oekraiense-zwangere-aanmel-
den/ (Het inschrijfformulier is in het Nederlands, maar het 
contact met de zwangere Oekraïense vluchteling gaat in 
het Russisch of Oekraïens)

In deze laatste link staat meer informatie over de bijeen-
komsten. https://centeringzorg.nl/2022/05/22/
vanaf-juli-online-centering-groepen-voor-oekraiense-
zwangeren/  (De informatie over de 5 bijeenkomsten staat 
ook in het Nederlands).

www.geldrop-mierlo.nlwww.geldrop-mierlo.nl
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Nieuwe commissies 
benoemd voor klachten en 
bezwaarschriften
Op 14 juni 2022 heeft het college van burgemeester en 
wethouders besloten (per die datum) de nieuwe leden 
en voorzitter te benoemen van de commissies voor: 
Bezwaarschriften Algemene Kamer en Bezwaarschriften 
Sociale Kamer en Klachten. 

De commissie zal voortaan bestaan uit de volgende 
personen:

Commissie voor Bezwaarschriften Algemene Kamer
De heer Wijgergans  voorzitter;
De heer Van Heijningen  lid;
De heer Van Leeuwen  lid;
De heer Kuijken   lid.

Commissie voor Bezwaarschriften Sociale Kamer en 
Klachten
Mevrouw Van de Maat  voorzitter;
De heer Haex    lid;
Mevrouw Van Galen  lid;
Mevrouw Bijsterveld  lid.

Dank
Voor de aftredende commissie betekent dit dat hun 
lidmaatschap per 14 juni 2022 is geëindigd. Via deze weg 
worden zij nog eens hartelijk bedankt voor hun inzet en 
betrokkenheid de afgelopen jaren. 

Zomerstop 
inloopspreekuur 
Energiehuis Slim 
Wonen 
Aanstaande zaterdag 25 juni kunnen geïnteresseerden 
voorlopig voor de laatste keer naar de bibliotheek 
in Geldrop om gratis advies in te winnen over het 
verduurzamen van woningen. De locatie in Mierlo was al 
eerder tijdelijk gesloten. 

De verwachting is dat het inloopspreekuur na de zomer weer 
van start gaat. De precieze datum wordt nog besproken 
en daarover wordt later meer bekend. Inwoners die niet 
willen wachten en de komende weken informatie willen 
over het besparen van energie, hoeven niet te treuren. Tot 5 
augustus kunnen geïnteresseerden een afspraak inplannen 
bij het Energiehuis Slim Wonen in Helmond. Ook kunnen 
belangstellenden de website www.energiehuisslimwonen.
nl bezoeken, waar veel uitleg te vinden is over kleine en 
grotere energiebesparende maatregelen.

Leerlingen halen nu al 1413 kilo textiel op! 
Drie basisscholen in Geldrop-Mierlo doen mee met 
Textiel Race
Twee basisscholen in Geldrop (De Regenboog en ’t 
Klokhuis) en één in Mierlo (De Kersentuin) zijn op 
6 juni gestart met de Textiel Race. Deze race wordt 
georganiseerd door de gemeenten Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard in samenwerking 
met Cure Afvalbeheer. Het is een educatief project dat 
bewustwording over circulariteit combineert met een 
fysieke inzamelactie. 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 kinderen zijn enthousiast gestart met het repareren 
en inzamelen van textiel. De leerlingen hebben inmiddels 
1.413 kilo geregistreerd via onze website. Er is ook al een 
reparatie uitgevoerd. De start van de textielrace is kortom 
goed verlopen. Zo heeft De Kersentuin uit Mierlo al 63 items 
opgehaald. De Wethouder van Eupenschool uit Eindhoven 
staat momenteel voorop. Sommige scholen zijn nog aan het 
inhalen, omdat ze vrij waren of op schoolkamp. 

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. 
Ook buurtbewoners kunnen de kinderen helpen! 
Buurtbewoners kunnen hun textiel namelijk aanbieden op 

www.textielrace.nl. Leerlingen 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 gerenommeerde 
recyclers terechtkomt. Zo komt al het textiel goed terecht en 
kan het worden hergebruikt of gerecycled.

www.geldrop-mierlo.nl

Onderzoek naar geuroverlast Pali afgerond
Resultaten maken oorzaak inzichtelijk 
Al meerdere jaren vragen buurtbewoners aandacht 
voor geurhinder veroorzaakt door bedrijfsmatige ac-
tiviteiten op het industrieterrein Emopad in Geldrop. 
De gemeente Geldrop-Mierlo ontving meldingen van 
geuroverlast. Hierin werd voornamelijk Pali Geldrop 
B.V. (Pali) genoemd, gevestigd op Industriepark 10. 

Naar aanleiding van deze meldingen is de Omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) gevraagd onderzoek 
te doen. Het doel hiervan is uitspraak te kunnen doen of, 
en in welke mate, er sprake is van geurhinder en daar-
mee de meldingen te objectiveren. Afgelopen maandag 
werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan alle 
belanghebbenden. Op basis van de resultaten van het on-
derzoek kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is 
van ‘ernstige geurhinder’. Er lijkt op één dag wel sprake te 
zijn geweest van ‘geurhinder’. 

Conclusie
De door de omgeving ervaren geurhinder lijkt het best te 
kunnen worden verklaard door de aanvoer van de var-
kens. De deuren van het slachthuis zijn namelijk geopend 
voor het doorlaten van vrachtwagens. Belangrijk daarbij 
is dat deze geuren laag bij de grond vrijkomen. Daardoor 
verspreiden deze zich langzaam, mede door de korte af-
stand tussen het slachthuis en de woningen.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen 
in de relatie tussen geurbelasting en geurhinderbeleving 
bij de bewoners in de omgeving van Pali. Gecertifi ceerde 

geur-medewerkers van de ODZOB hebben in de wijken 
Akert, Genoenhuis en Hoog Geldrop gelopen om de geur 
van Pali waar te nemen. Zij deden dit op 5 verschillende 
dagen, op een aantal vaste punten, tijdens specifi eke 
weersomstandigheden. Tegelijkertijd is bewoners van 
deze wijken gevraagd om via internet hun waarneming en 
beleving van geur kenbaar te maken. 

Samen met bewoners
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het 
Buurtcomité Geldrop. Aan het begin van het onderzoek 
zijn, met hulp van het buurtcomité, oproepen gedaan aan 
wijkbewoners om zich aan te melden voor dit onderzoek. 
Naar aanleiding daarvan hebben 145 buurtbewoners zich 
gemeld.  

De waarnemingen van de medewerkers van de ODZOB 
worden beschouwd als een objectieve maat voor de geur-
belasting. In het onderzoek is deze geurbelasting gekop-
peld aan de reacties van de wijkbewoners. 

Vervolgstappen
Het Geurbelevingsonderzoek Pali Geldrop 2021-2022 
geeft zicht op de beleefde geuroverlast. Op basis hiervan, 
kan de gemeente gericht werken aan oplossingen om de 
ervaren overlast verder te beperken. Dit in samenwerking 
met Pali en omwonenden. 
Aanvullend wordt toezicht en handhaving op onrechtma-
tige emissies gerichter voortgezet. Bij lopende en toekom-
stige vergunningaanvragen wordt zorgvuldig aandacht 
besteed aan geuren op maaiveldniveau.

grotere energiebesparende maatregelen.

Groei mee naar een gezond klimaat!

Bel het CMD: 040 289 38 99
Vragen over zorg, jeugd en/of inkomen?

ma-do 9.00 tot 12.30 uur - vr tot 12.00 uur



BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 42 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 juni 2022
Omschrijving : vervangen bestaande reclame 
    naar een reclame in nieuwe 
    huisstijl
Zaaknummer : 17711259696

Locatie : Langenakker 138 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 juni 2022
Omschrijving : aanpassen kozijn
Zaaknummer : 17711259776

Locatie : Dorenbos 5 in Mierlo
Datum ontvangst : 13 juni 2022
Omschrijving : verplaatsen lantaarnpaal en 
    verbreden oprit
Zaaknummer : 17711259949
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Gemeente zoekt eigenaar 
voertuig
Wij verzoeken dringend de eigenaar van het voertuig 
zoals hieronder omschreven, zich vóór donderdag 7 juli 
2022 te melden bij de gemeente Geldrop-Mierlo (afdeling 
Dienstverlening, team Leefbaarheid en Veiligheid)
op De Meent 2 in Geldrop, telefoonnummer (040) 289 38 93. 
Het gaat om een grijze Audi A4 personenauto met kenteken 
33-RJ-BP, die geparkeerd staat op de parkeerplaats aan de 
Dommeldalseweg in Geldrop.

Het voertuig staat op de openbare weg in strijd met 
onder andere artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet 
en de Algemene wet bestuursrecht zijn wij voornemens 
het voertuig, na donderdag 7 juli 2022, te verwijderen. Het 
voertuig wordt maximaal 14 dagen opgeslagen, waarna het 
kan worden vernietigd. De kosten voor het verwijderen en 
het opslaan hiervan zijn voor de eigenaar. 

Samen gericht handhaven!

Locatie : Van Almondestraat 35 
    in Geldrop
Datum ontvangst : 13 juni 2022
Omschrijving : heroprichten berging
Zaaknummer : 17711260200

Locatie : Bombur 22 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 juni 2022
Omschrijving : serre en overkapping
Zaaknummer : 17711263703

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Laan van Tolkien 40 in Geldrop
Omschrijving : uitbouwen tuin en plaatsen 
  dakkapel
Zaaknummer : 1771170543

Locatie : Heezerweg 6 in Mierlo
Omschrijving : moderniseren woonhuis
Zaaknummer : 17711163910

Locatie : Heer van Scherpenzeelweg 26 
  in Mierlo
Omschrijving : renovatie tennispark
Zaaknummer : 17711205012

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Laan der vier Heemskinderen 15
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 juni 2022
Omschrijving : interne verbouwing politiekantoor
Zaaknummer : 17711205275

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 66
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 juni 2022
Omschrijving : plaatsen tuinhuis
Zaaknummer : 17711242523

Locatie : Pastoor de Winterstraat 19 
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 juni 2022 
Omschrijving : wijzigen antenne opstelpunt 2068
Zaaknummer : 17711156229

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)
Locatie : Jonkvrouw 87 in Geldrop
Datum ter inzage : 14 juni 2022
Omschrijving : gebruiksvergunning brandveilig
  gebruik
Zaaknummer : 17711176507

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. 

Voor bekendmakingen met nummer 3 en 5 geldt: De be-
sluiten en overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie 
zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u 
een afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 
(040) 289 38 93. Tegen deze besluiten kan eenieder bin-
nen zes weken vanaf de dag na publicatie, een zienswijze 
indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Tijdens deze periode kunt u ook een 
mondelinge zienswijze indienen. 

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 :  Mierlo, Heer de Heuschweg 60
Verzenddatum besluit :  14 juni 2022
Omschrijving :  Dorpszeskamp op 8, 9 en 10 juli 
Zaaknummer :  1177090

Locatie :  Pastoor de Winterstraat/ 
  Heer van Scherpenzeelweg
Verzenddatum besluit :  14 juni 2022
Omschrijving :  Braderie Mierlo Artistique 17 juli 
  van 12:00 uur tot 20:00 uur.
Zaaknummer :  1247177

Locatie :  Geldrop, Molenstraat
Verzenddatum besluit :  16 juni 2022
Omschrijving :  Libertyloop, 18 september van
  9:00 uur tot 13:00 uur 
Zaaknummer :  1221894

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 particulie-
ren / 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.


