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Gemeente actueel

Veteranendag
Afgelopen zaterdag bedankten we de veteranen die 
ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het 
verleden. Burgemeester Jos van Bree hees de 
Veteranenvlag in het bijzijn van sld 1. Joost v.d. 
Vleuten en kapitein Bart Smits van de stichting 
Veteranen Geldrop-Mierlo.

Bruidspaar 
van Veelen-Rothans
Vorige week woensdag waren de heer en mevrouw van 
Veelen-Roothans 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jos van 
Bree bracht hen deze middag de felicitaties over namens 
het hele gemeentebestuur.

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 
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 aan-
wezig, 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

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 inloopochtenden 
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. 

Je kunt hier bijvoorbeeld ook terecht om je kindje te wegen. 
Ook leuk: er is een sportcoach die gymoefeningen doet 
met de aanwezige baby’s en peuters. En is er een ouder 
broertje of zusje bij? Dan kan die hier ondertussen lekker 
even spelen.

Voor tips en informatie over alles wat jou als ouder 
bezighoudt
Iedere ouder heeft vragen. En niemand heeft alle antwoorden. 
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. 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, die past bij jou en je kind.

Ontwerp omgevingsvisie gemeente Geldrop-Mierlo
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een ontwerp-omge-
vingsvisie gemaakt. Deze ontwerpvisie is voor iedereen 
te bekijken. 

Waarom een omgevingsvisie?
Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevings-
wet in werking. De Omgevingswet voegt 26 wetten in het 
ruimtelijke / fysieke domein samen tot één wet. Alle re-
gels over de fysieke leefomgeving vallen dan onder één 
wet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet doen 
ook enkele nieuwe beleidsinstrumenten hun intrede zoals 
de omgevingsvisie (dit is de opvolger van de structuurvi-
sie) en het omgevingsplan (de opvolger van het bestem-
mingsplan), beide met een verbreding tot alle aspecten 
van de fysieke leefomgeving. Het opstellen van een om-
gevingsvisie is een verplichting voor elke overheid in het 
kader van de Omgevingswet.

Wat is de ‘ontwerp-omgevingsvisie gemeente 
Geldrop-Mierlo’ ?
De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondge-
bied van de gemeente Geldrop-Mierlo, dus op de beide 
kernen en het hele buitengebied.
Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid 
die hem opstelt. Dat betekent dat alleen de gemeente 
Geldrop-Mierlo zich hieraan dient te houden, dan wel dat 
zij alleen goed gemotiveerd daarvan af kan wijken. Voor 
anderen, zoals inwoners, ondernemers en maatschappe-
lijke organisaties, biedt de visie aanknopingspunten om 
samen te werken, initiatief te nemen, participatie vorm te 
geven en bij te dragen aan de ontwikkeling en het beheer 
van de gemeente. 

De omgevingsvisie biedt een vooruitblik op de leefomge-
ving tot het jaar 2040. Het is een langetermijnvisie op de 
doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving. 

De visie is opgesteld vanuit een integraal perspectief. In 
de omgevingsvisie beperken we ons tot de doelen in de 
fysieke leefomgeving, maar waar nodig benoemen we 
wel de achterliggende sociale trends of vraagstukken, die 
invloed hebben op de keuzes in de fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie is ontwikkeld in drie stappen, waarbij 
in iedere fase is gesproken met inwoners, maatschappe-
lijke organisaties, ondernemers en ketenpartners. 
Gelijktijdig aan dit proces is een PlanMER opgesteld en 
in concept gereed.

In de Omgevingswet is de omgevingsvisie namelijk be-
noemd als plan-m.e.r.-plichtig. Een plan-MER is een 
milieueffectrapport waarin we de keuzes onderbouwen 
die we in de omgevingsvisie maken. Dit rapport wordt half 

juli als bijlage toegevoegd aan de terinzagelegging. 

Met het opstellen van de omgevingsvisie geven we rich-
ting en inspireren en motiveren we onze inwoners, onze 
ondernemers en onze maatschappelijke organisaties om 
een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de visie. 
Samen bereiden we ons voor op de toekomst van onze 
gemeente. 

Hoe kunt u de omgevingsvisie bekijken?
U kunt van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 
14 september 2022 de ontwerp-omgevingsvisie bekijken. 
Half juli wordt het rapport PlanMER als bijlage toege-
voegd:
• op de landelijke website Externe link:

www.ruimtelijkeplannen.nl;
• op papier in de publiekshal van het gemeentehuis aan 

de Meent 2 in Geldrop, van maandag tot en met vrijdag 
tijdens openingstijden; 

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

Het identifi catienummer van de ontwerp omgevingsvisie 
is: NL.IMRO.1771.SVgovGeldropMierlo-ON01

Hoe te reageren op de Omgevingsvisie (zienswijzen)?
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk 
of mondeling uw zienswijze kenbaar maken over de 
ontwerp- omgevingsvisie. Dit kan schriftelijk:
• via gemeente@geldrop-mierlo.nl of Postbus 10101, 

5660 GA;
of mondeling: hiervoor kan telefonisch een afspraak wor-
den gemaakt via telefoonnummer (040) 3893838.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met 
Marie-Catherine Houkes van de afdeling Ruimte, via te-
lefoonnummer (040) 389 38 93.

Omgevingsvisie 
Geldrop-Mierlo 2040

concept
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BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Tricotstraat 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 15 juni 2022
Omschrijving : transformatie van winkelpand 
    naar woning
Zaaknummer : 17711267569

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 25
  in Mierlo
Datum ontvangst : 15 juni 2022
Omschrijving : nieuwbouw woning
Zaaknummer : 17711267652

Locatie : Kerkstraat 40 in Mierlo
Datum ontvangst : 16 juni 2022
Omschrijving : erker
Zaaknummer : 17711267701

Locatie : Dwarsstraat 33 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 juni 2022
Omschrijving : berging
Zaaknummer : 17711271530
Locatie : Roelantlaan 222 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 juni 2022
Omschrijving : schuur
Zaaknummer : 17711272665

Locatie : Leemkuylen 33 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juni 2022
Omschrijving : dakkapel aan beide zijden woning
Zaaknummer : 17711273341

Locatie : Wilhelminalaan 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juni 2022
Omschrijving : kappen boom in verband met 
stormschade
Zaaknummer : 17711273416

Locatie : Hooiwagen ongenummerd 
  in Mierlo
Datum ontvangst : 22 juni 2022 
Omschrijving : realiseren uitrit
Zaaknummer : 17711277732

Gewijzigde omgevingsvergunning (2)

Locatie : Hulst 151a in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 juni 2022
Omschrijving : Wijzigingsbesluit omgevings-
  vergunning, om aan bezwaren 
  tegemoet te komen. Bouwplan 
  woning wordt 1 meter verschoven 
  richting ontsluitingsweg.
Zaaknummer : 1771300363

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Langenakker 138 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 22 juni 2022
Omschrijving : aanpassen kozijn
Zaaknummer : 17711259776

Locatie : Lambertushof 20 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 juni 2022
Omschrijving : honden trimsalon aan huis
Zaaknummer : 17711153406

Locatie : Heuvel 42 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 juni 2022
Omschrijving : vervangen bestaande reclame 
  door reclame in nieuwe huisstijl
Zaaknummer : 17711259696

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 77 
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 22 juni 2022
Omschrijving : bouwen overkapping en 
  herbouw garage
Zaaknummer : 17711232534

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 :  Dorpsstraat (molenplein) Mierlo
Verzenddatum besluit :  22 juni 2022 
Omschrijving :  2e hands fi etsenmarkt op 
  3 september 2022
Zaaknummer :  1136857

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.

Kennisgeving afsteken vuurwerk
Op 16 juni ontvingen wij van de Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant het bericht dat zij een melding hebben 
ontvangen van Global SFX BV voor het tot ontbranding 
brengen van vuurwerk aan de Haagdoorn 2 in Geldrop. De 
ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 30 juni 2022 
tussen 22.30 en 23.45 uur. 

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant 
gemandateerd voor het afhandelen van meldingen voor 
vuurwerkevenementen zoals opgenomen in het Vuurwerk-
besluit. 

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

VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

• beschikkende op de aanvraag van 2 mei 2O22 inzake 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in 
de directe nabijheid van de woning Lakenstraat 18 te 
Geldrop;

• ovenwegende dat afdeling Ruimte op 7-6-2022 een 
positief advies hieromtrent heeft uitgebracht;

• dat wij hebben besloten om dit advies over te nemen;
• dat betrokkene beschikt over een motorvoertuig dat zij 

zelf kan besturen;
• dat de Lakenstraat 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 
motorvoertuig, bij de parkeergelegenheid welke gelegen is 
nabij Lakenstraat 18 te Geldrop, te weten zie plattegrond, 
deze parkeergelegenheid aan te wijzen ten behoeve van 
het parkeren van het motorvoertuig, welk is voorzien van 
een kenteken dat gelijkluidend is aan het hiervoor genoem-
de onderbord.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

• beschikkende op de aanvraag van 19 mei 2022 inzake 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de 
directe nabijheid van de woning Kettingstraat 67 te 
Geldrop;

• overwegende dat afdeling Ruimte op 7-6-2022 een 
positief advies hieromtrent heeft uitgebracht;

• dat wij hebben besloten om dit advies over te nemen;
• dat betrokkene beschikt over een motorvoertuig dat hij 

zelf kan besturen;
• dat de Kettingstraat 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 
motorvoertuig, bij de parkeergelegenheid welke gelegen is 
nabij Kettingstraat 67 te Geldrop, te weten zie plattegrond 
deze parkeergelegenheid aan te wilzen ten behoeve van 
het parkeren van het motorvoertuig, welk is voorzien van 
een kenteken dat gelijkluidend is aan het hiervoor genoem-
de onderbord.
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Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo;

• beschikkende op de aanvraag van 19 mei 2022 inzake 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de 
directe nabijheid van de woning Margrietstraat 26 te 
Mierlo;

• overwegende dat afdeling Ruimte op 7-6-2022 een 
positief advies hieromtrent heeft uitgebracht;

• dat wij hebben besloten om dit advies over te nemen;
• dat betrokkene beschikt over een motorvoertuig dat zij 

zelf kan besturen;
• dat de Margrietstraat 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 ReglementVerkeersregels en Verkeerstekens 
1990 met onderbord, waarop vermeld het kenteken van het 
motorvoertuig, bij de parkeergelegenheid welke gelegen 
is nabij Margrietstraat 26 te Mierlo, zie plattegrond deze 
parkeergelegenheid 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.


