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Koninklijke Erepenning voor Kynologenclub De Kempen 
Op zaterdag 23 juli om 20.00 uur reikte burgemeester 
Jos van Bree een Koninklijke erepenning uit aan Ky-
nologenclub “De Kempen” . De uitreiking vond plaats 
tijdens de viering van het 100-jarig jubileumfeest, in 
het clubgebouw aan de Kervel 3 in Geldrop.

KC “De Kempen”
KC “De Kempen” houdt zich bezig met het trainen van 
honden op een hond vriendelijke manier. De vereniging is 
op 25 februari 1922 opgericht onder de naam Kynologen-
club “De Meierij” en stond vanaf het begin in de belang-
stelling. Het ledenaantal was in mei 1922 al gegroeid 
naar 100 leden. In 1927 is de naam veranderd naar 
Kynologen Club “De Kempen”. Inmiddels telt de vereni-
ging 699 leden, bestaande uit kinderen en volwassenen. 
In de beginjaren van de vereniging werd er lesgegeven 
op het parkeerterrein naast de stadsschouwburg in 
Eindhoven. Omdat de vereniging bleef groeien is in 2000 
een nieuwe locatie gezocht en gevonden op de Kervel in 
Geldrop. Inmiddels heeft de vereniging ook een tweede 
locatie in Oirschot.

Internationaal aanzien
KC “De Kempen” organiseert jaarlijks nationale en 
internationale wedstrijden, waaronder een meerdaagse 
Internationale Hondenshow. Deze show heeft internati-
onaal aanzien door de aanwezigheid van buitenlandse 
keurmeesters. Daarnaast organiseert KC “De Kempen” 
agility- (wendbaarheid) en obedience- (gehoorzaamheid) 
wedstrijden op nationaal en internationaal niveau zoals 
de Interland Nederland-Duitsland Obedience. 

Aandacht voor hond én baas
De vereniging biedt cursussen aan voor puppy’s, jonge 
honden, sport- en spelgroepen en Hoopers (parcours 
afl eggen). In de cursussen staan opvoeding en socialisa-
tie van de hond hoog in het vaandel. Zowel honden als 
baasjes worden hierin getraind en begeleid.
Tot slot organiseert deze vereniging de UV-proef (uit-
houdingsvermogen proef voor werkhonden) die wordt 
afgesloten met een door de Raad van Beheer erkend 
diploma. 

Maatschappelijk betrokken
Met twee aaihondengroepen die verzorgingshuizen 
bezoeken zodat dementerenden met honden kunnen 
knuffelen, geven zij blijk van een hoge maatschappelijke 
betrokkenheid. Maar ook binnen de gemeenschap van 
Geldrop-Mierlo kan men een beroep doen op KC “De 
Kempen”.

Hun terrein wordt vrijblijvend beschikbaar gesteld aan 
andere verenigingen zoals rasverenigingen, de 
Sinterklaas intocht Geldrop en de viering van Konings-
dag voor de basisscholen. Ook maakt de nabij gelegen 
Schietvereniging Sint Joris bij haar evenementen gebruik 
van het clubgebouw.
KC “De Kempen” draait helemaal op vrijwilligers. Sinds 
corona heeft men telkens gekeken naar wat wél kon om 
de leden te blijven faciliteren en in beeld te houden. 

Raadsvragen over distributiecentra Nuenen Eeneind-West 
Welke verkeersbeperkende maatregelen zijn mogelijk als 
bouw distributieloodsen toch doorgaat? 

Het college van Burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft afgelopen week vragen van de VVD over 
Eeneind-West beantwoord. De VVD vraagt zich af hoe 
Geldrop-Mierlo zich voorbereid op verkeersoverlast, ook 
tijdens de bouw. Ook werd gevraagd wanneer het college de 
raad informeert over welke verkeersbeperkende maatregelen 
mogelijk zijn en worden genomen.

Reactie college Geldrop-Mierlo
Het college geeft in haar reactie aan dat zij er zeker nog niet 
in berust dat de loodsen er komen. De focus nu ligt op het 
verkennen van de mogelijkheden tot het maken van bezwaar 
tegen de vergunningverlening. Wethouder Stravers was hier-
over onlangs erg duidelijk: “We hebben pas met het college 
van Burgemeester en wethouders van Nuenen gesproken 
over Eeneind-West, we gaan samen optrekken. Niemand wil 
die dozen op Eeneind.” Na de zomervakantie spreekt het 
college met het bestuur van Nuenen om te kijken hoe dit 
handen en voeten kan worden gegeven.”

Het is voor nu wachten op het besluit van het college van 
Burgemeester en wethouders van Nuenen op de vergunning-
aanvraag. Vervolgens gaat de bezwarenprocedure lopen. Na 
het indienen van bezwaren door belanghebbenden stelt de 
bezwarencommissie van Nuenen een advies op voor het 
Nuenense college over hoe om te gaan met de binnenge-
komen bezwaren. Zij kunnen dan nog tot een ander besluit 
komen. Vervolgens staat het de partijen die bezwaar hebben 
gemaakt vrij om tegen het besluit in beroep te gaan bij de 
rechtbank. 

We mogen er daarom vanuit gaan dat het nog geruime tijd 
duurt voordat er een onherroepelijke vergunning ligt. Ook 
kunnen we er nog niet zondermeer vanuit gaan dat er een 
onherroepelijke vergunning komt te liggen. 

Vragen en antwoorden
We kijken al wel vooruit naar welke verkeersbeperkende 
maatregelen mogelijk en effectief zijn wanneer de vergun-
ning toch onherroepelijk wordt en er dus gebouwd mag 
worden. Duidelijk is dat eventuele vrachtwagenverboden ook 
nadelen met zich mee zullen brengen. Deze verkeerskun-
dige vraag moeten we daarom vooral ook meenemen in de 
lokale bereikbaarheidsagenda die opgesteld gaat worden. 

Mocht de bouw doorgaan, dan zal - zoals het gebruikelijk is 
bij dergelijke projecten - in goed overleg met de gemeente 
Nuenen en de projectontwikkelaar de verkeersoverlast zo-
veel worden tegen gegaan. Dit is op dit moment echter nog 
niet aan de orde. 

Kortom; de raad wordt dus niet op korte termijn geïnformeerd 
over welke verkeersbeperkende maatregelen mogelijk zijn 
en worden genomen. Hoewel de gemeente Geldrop-Mierlo 
wel de mogelijkheden voor verkeersbeperkende maatregelen 
verkent, wordt hier nog niet op vooruit gelopen. Er worden 
hiervoor dus nog geen concrete plannen uitgewerkt. Ook het 
zoeken van afstemming voor de verkeersregulering tijdens 
de eventuele bouw is nog niet aan de orde. Alle aandacht 
gaat nu uit naar het besluit van de gemeente Nuenen en de 
bezwarenprocedure die daarop volgt. 

Compaen plaatst 
circulaire, biobased 
en energieleverende 
huurwoningen in Luchen

Er komt weer schot in het vertraagde project van wo-
ningstichting Compaen voor het realiseren van zestien 
super-duurzame sociale huurwoningen in Luchen in 
Mierlo. De afgelopen week zijn alvast acht van de zes-
tien circulaire, biobased en energieleverende  wonin-
gen geplaatst. Deze systeembouw woningen stonden al 
een tijdje ‘klaar’ bij de Timmerfabriek Frank van Roy uit 
Goirle om in Luchen geplaatst te worden. 

Vertraagd

Het bouwplan Luchen fase 3a in Mierlo loopt behoorlijk ver-
traging op. Compaen is daarom verheugd dat het plaatsen 
van de eerste acht van deze circulaire, biobased gebouwde 
en energieleverende woningen nu een feit is. 

Klimaat
Er kwamen bezwaren die betrekking hebben op hoe de wa-
terberging in het uitwerkingsplan is geregeld. Veel bezwaar-
makers zijn door de toenemende wereldwijde klimaatveran-
dering bang dat bij heviger wordende buien er land onder 
water komt te staan. Op de lange termijn geven deze wo-
ningen juist een antwoord op klimaatverandering: biobased, 
circulair en energieleverend. CO2 zorgt voor opwarming 
van de aarde. Bij de bouw van de woningen van Compaen 
wordt geen CO2 geproduceerd maar slaan de woningen 
zelfs CO2 op. Bovendien worden ze gebouwd met bioba-
sed materialen waarvan de grondstoffen oneindig zijn en de 
producten 100% herbruikbaar zijn. Bovendien leveren de 
woningen een zelfgeproduceerde duurzame energie, zelfs 
meer dan dat ze zelf gebruiken (plus op de meter).

Bewoning
Als de woningen er begin augustus staan, kunnen ze 
helaas nog niet door nieuwe bewoners betrokken worden. 
Dit komt doordat voorzieningen zoals energie, water en 
bestrating, dan nog niet geregeld zijn. De woningen worden 
pas aan bewoners opgeleverd als alles is aangelegd en 
aangesloten.

Foto: Marco Magielse
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Deel jouw gezonde recept en win een kookworkshop met 
een SVH Meesterkok
Veel mensen willen graag gezond én lekker eten, maar 
weten niet zo goed wat ze dan moeten maken. Fit&Pit 
wil alle Geldrop-Mierlonaren inspireren en uitdagen hun 
unieke gezonde recept te maken en met elkaar te delen. 
Stuur jouw gezonde recept in en krijg een plek in het 
Fit&Pit kookboek. De makers van de gezondste recep-
ten winnen een kookworkshop van Meesterkok Mathieu 
(Bas) Basemans bij Kookstudio Bastronomie.

Stuur jouw recept in tot 31 augustus
Gezond koken hoeft niet altijd saai, moeilijk of minder lekker 
te zijn. Op de website van Fit&Pit vind je de voorwaarden 
waar jouw gezonde recept aan moet voldoen en tips die je 
helpen om er echt iets van te maken. Je kunt je recept sa-
men met een mooie foto tot uiterlijk woensdag 31 augustus 
insturen via de website. Kijk voor de voorwaarden, tips en 
het insturen op www.fi tenpitgeldropmierlo.nl/receptenwed-
strijd.  
Daag ook je familie, vrienden en collega’s uit Geldrop-
Mierlo uit!

Wij hopen natuurlijk dat inwoners van Geldrop-Mierlo 
geïnspireerd raken, maar ook dat ze anderen inspireren. 
Daarom worden alle recepten verzameld in het Fit&Pit 
kookboek, wat we na de receptenwedstrijd zullen uitgeven. 

Maak kans op een unieke workshop
De makers van de meest gezonde en gevarieerde recepten 
winnen een kookworkshop met Meesterkok Mathieu (Bas) 
Basemans van Kookstudio Bastronomie uit Mierlo, die we 
tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 29 september 
t/m 6 oktober gaan organiseren. Hierover volgt later meer 
informatie.

Fit&Pit Geldrop-Mierlo
Fit&Pit wil de gezonde keuze gemakkelijker en aantrek-
kelijker maken in Geldrop-Mierlo. Wij richten ons daarbij op 

de volgende thema’s: gezonde keuzes maken, zorgen voor 
een gezonde omgeving, fi jne contacten en ontspanning en 
fi nancieel fi t zijn. Gezondheid is namelijk meer dan alleen 
goed eten en bewegen. Het is net zo belangrijk om fi jne 
en betekenisvolle contacten te hebben of te leren hoe je 
meer en beter kunt ontspannen. Onze totale leefstijl is van 
invloed op onze gezondheid. Fit&Pit wil jou laten zien wat je 
zelf en samen met anderen kunt doen om je leven net dat 
beetje gezonder en gelukkiger te maken. Dat begint vaak 
met kleine stapjes en keuzes die bij jouw leven passen. 
Want als iets bij je past, dan houd je het veel langer vol. 

Meedoen met Fit&Pit als inwoner of organisatie
Fit&Pit kan niet bestaan zonder het enthousiasme en de 
ideeën van inwoners en organisaties uit Geldrop-Mierlo. 
Heb jij een geweldig idee dat bijdraagt aan een gezonder 
en gelukkiger Geldrop-Mierlo, of ben je al bezig met een 
van de thema’s van Fit&Pit? Wil jij een wekelijks wandel-
groepje starten in jouw wijk? Een moestuin beginnen en 
daaruit gezonde maaltijden koken voor oudere buurtbe-
woners? Samen met anderen een beweegmoment voor 
de allerkleinsten organiseren in de speeltuin? Laat het ons 
weten! Inwoners kunnen via Fit&Pit subsidie aanvragen 
tot een bedrag van € 1.000,-. Organisaties kunnen zich als 
aanvoerder, teamlid of supporter aansluiten bij Fit&Pit. Zie 
hiervoor www.fi tenpitgeldropmierlo.nl/meedoen.

Wijkschouw Braakhuizen-Zuid
Op donderdag 21 juli hebben we met een aantal betrok-
ken inwoners uit de wijk Braadhuizen Zuid een wijk-
schouw gehouden. 

Tijdens zo’n schouw brengen we samen ‘de kleine erger-
nissen’ in beeld. Ook delen inwoners met elkaar wat zij 
als goed en minder goed ervaren en kunnen we samen 
naar oplossingen zoeken. Voor collega’s van handhaving, 

verkeer en buitendienst en de gebiedsregisseur zijn deze 
bijeenkomsten altijd een waardevolle bron van informatie. 

Bewoners kunnen ergernissen overigens altijd direct 
melden bij de gemeente en hoeven niet perse te wachten 
op een wijkschouw. Meldingen kunt u doorgeven via de 
pagina Melding openbare ruimte (www.geldrop-mierlo.nl/
melding-openbare-ruimte) op onze website.

Extra vergoeding energietoeslag
Het kabinet wil 500 euro extra geven aan mensen die de 
energietoeslag al hebben ontvangen. 

Het kabinet moet nog geld beschikbaar stellen. U kunt geen 
aanvraag doen voor het extra geld. Wel kunt u de energie-

toeslag aanvragen als u dat nog niet hebt gedaan. Als de 
gemeente het geld van het kabinet krijgt, dan maken we dat 
automatisch over naar huishoudens die de energietoeslag 
al krijgen. Meer informatie volgt in september.

Maak het oplichters niet te makkelijk

Word ook als senior geen 
slachtoffer van criminaliteit

Senioren worden helaas steeds vaker slachtoffer van 
oplichters. Oplichters verzinnen steeds weer nieuwe 
manieren om mensen van hun privégegevens of bezit-
tingen te beroven. Denk in de coronatijd aan verplegers 
die bij de mensen thuis komen prikken of bankmede-
werkers die bij u langkomen omdat u niet zelf naar de 
bank kunt komen. Iedereen kan slachtoffer worden van 
dergelijke trucs, ook ouderen. In de komende weken 
besteden we in een aantal artikelen aandacht aan 
verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen 
regelmatig slachtoffer van worden. We hopen dat seni-
oren zich hierdoor meer bewust worden van dit soort 
praktijken, uiteraard geven we ook tips en adviezen.
Deze week: hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld 
WhatsApp)

Wat is hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een 
bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als 
uw (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als 
vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel 
te helpen door geld over te maken of te klikken op een 
betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw 
mobiel nummer heeft. Ook vragen criminelen soms zelfs 
om geld via het WhatsApp-account van degene die u kent. 
Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en het geld 
direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld aan 
‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw 
zo’n bericht daarom niet zomaar.
Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg 
dat u een normaal gesprek met hem of haar kan voeren. 
Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt u niet te 
kunnen horen.

Waar moet u op letten?
Maak nooit zomaar geld over zonder dat u iemand daad-
werkelijk hebt gesproken of gebeld. Controleer altijd 
rechtstreeks bij de bekende door zijn/haar oude nummer te 
bellen. Niet gebeld = geen geld.

Voorkom dat oplichters u kunnen benaderen
Plaats uw telefoonnummer niet openbaar op social media, 
website of online handelsplatformen;
Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van uw 
WhatsApp-account kunt u tweestapsverifi catie instellen. Dat 
is een extra beveiliging. Op Veiliginternetten.nl staat hoe u 
dit kunt doen.

Bent u toch slachtoffer geworden?
Meld het zo snel mogelijk bij uw bank (ook bij een poging) 
om het rekeningnummer van de oplichter te laten blokkeren 
en zo andere slachtoffers te voorkomen;
Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan 
ook digitaal. Maak een bestandje aan van het WhatsApp 
gesprek, zodat u die bij de aangifte kunt voegen;
Meld het bericht ook als u geen slachtoffer bent geworden 
bij de Fraudehelpdesk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over hulpvraagfraude op 
Veiliginternetten.nl.



Denkt u mee over de herinrichting van de Losweg in Geldrop
De gemeente is van plan om de Losweg en het daarbij 
behorende park in Geldrop opnieuw in te richten. Wij ver-
wachten dit in 2023/2024 te gaan doen. Omwonenden en 
gebruikers kunnen hun mening geven over de herinrichting 
van de weg en het park. Hiervoor gebruiken we een vragen-
lijst. Binnenkort ontvangen alle omwonenden een brief met 
daarin een uitnodiging om de vragenlijst op onze website in 
te vullen.

Enquête
Door middel van een aantal vragen brengen wij uw mening 
in beeld. Met alle uitkomsten gaan we starten met het in 
hoofdlijnen ontwerpen van de Losweg en het park.  Deze 
eerste schetsen presenteren we tijdens een inloopavond 
(na de zomervakantie) en heeft u de mogelijkheid om 
hierop te reageren. Hiervoor volgt nog een uitnodiging.

Voor het invullen van de vragenlijst gaat u naar: 
www.geldrop-mierlo.nl/denkt-u-mee-over-de-herinrichting-
van-de-losweg-in-geldrop

Dommelbeemden: natuurgebied 
met hondenlosloopveld
Het afgelopen jaar is de Dommelbeemden, de groene 
zone tussen het Dommeldal en het nieuwe woongebied 
de Kasteeltuinen heringericht als natuur. Een deel van de 
grond is verschraald en het vroegere beekdallandschap is 
weer hersteld. Hierdoor ontstaat er langzaam maar zeker 
een mooi natuurgebied langs de Dommel. 

Het gebied is van oudsher ook in trek bij hondenbezitters uit 
de aangrenzende wijk om hun hond uit te laten. Dit staat op 
gespannen voet met de nieuwe natuurfunctie van dit gebied, 
waar juist ook rustplekken en ruimte voor nieuwe fl ora en fau-
na moeten komen. De  uitlaatstrook aan de Talingstraat is ook 
vervallen en daarom is besloten om een nieuwe uitlaatstrook 
aan te leggen en een speel- en loslaatterrein. Hiermee wordt 
in de behoefte van uitlaatmogelijkheden voor honden voorzien 
en tevens de natuurfunctie van het gebied gewaarborgd blijft.

Openstelling speel- en loslaatterein
Aan de noordzijde van het gebied is een nieuw speel- en 
loslaatterrein voor honden gerealiseerd. Dit is inmiddels open 
gesteld voor gebruik. Bij het speel- en loslaatterrein komen 
duidelijke gedragsregels te staan. Zo willen we ervoor zorgen 
dat het speel- en loslaatterrein schoon blijft en dat er zo geen 
overlast is voor de omgeving. Nu deze voorziening voor de 
honden is opengesteld, willen we ook nieuwe regels laten 
gelden voor de rest van het gebied.  

Geen honden meer toegestaan in natte natuurzone 
Dommelbeemden
In het meest kwetsbare en natte deel van het gebied zijn 
straks geen honden meer toegestaan, ook niet aangelijnd. 
Hier heeft de natuur voorrang en willen we de verstoring voor 
allerlei soorten fl ora en fauna zo beperkt mogelijk houden. Het 
natuurlijke jachtinstinct van de honden zorgt ervoor dat vo-
gels, kleine zoogdieren maar ook kwetsbare planten te weinig 
rustplekken hebben.  Deze rust is hier extra belangrijk omdat 
het dal van de kleine Dommel in het centrum van Geldrop 
erg smal is, waardoor dit nieuwe natuurgebied, aan de rand 
van het centrum, extra belangrijk is als rustplek voor fl ora 
en fauna. Er zullen hier een aantal verbodsborden worden 
geplaatst, zodat het voor iedereen duidelijk is dat hier geen 
honden zijn toegestaan.

In de rest van het gebied geldt, net zoals voor de rest van 
Geldrop-Mierlo, dat honden aangelijnd moeten zijn en dat 
hun poep direct moet worden opgeruimd. Ter hoogte van het 
speel- en loslaatterrein is aan de oostzijde van het fi etspad 
al een hondenuitlaatstrook aanwezig. In deze strook, die 
met paaltjes met de blauwe sticker is aangemerkt, hoeft de 
hondenpoep niet te worden opgeruimd. Deze strook wordt 
wekelijks door de hondenpoepzuiger schoongemaakt.

Geen honden op het speelterrein
Ook is er de afgelopen maanden een nieuw speelterrein aan-
gelegd. Ook hier worden  verbodsborden geplaatst, net zoals 
bij alle andere speelterreinen in Geldrop-Mierlo. Wel loopt de 
huidige gebruikte wandelroute vanuit de wijk naar de Dom-
melbeemden vlak langs het speelveld. Hierdoor is het extra 
belangrijk dat de honden hier aan de lijn worden gehouden 
en de hondenpoep direct wordt opgeruimd. Hondenpoep en 
spelende kinderen gaan niet samen.
Verder blijft het terrein rond het appartementencomplex Meeu-
wenhof verboden voor honden.

Handhaving hondenverbod Dommelbeemden 
De komende tijd zullen onze boa’s ook  controleren of aan de 
nieuwe regels wordt voldaan. Bij overtreding zal er handha-
vend worden opgetreden. We vertrouwen erop dat iedereen 
zich aan de regels houdt, waardoor iedereen van het gebied 
kan (blijven) genieten.

Gratis advies bij verduurzamen van je huis

“Mijn gasverbruik zou kunnen dalen met veertig procent”
In samenwerking met de gemeente geeft Susteen 
gratis verduurzamingsadviezen aan woningeigenaren. 
Geldroppenaar Theo van Run maakte er gebruik van en 
is enthousiast. “We gaan nu zonnepanelen aanschaf-
fen.”

Samen met zijn vrouw en twee jonge kinderen woont Theo 
van Run al geruime tijd in een rustige buurt dichtbij Kasteel 
Geldrop. Hoewel hij zelf al meerdere isolatiemaatregelen 
nam, besloot hij toch gebruik te maken van het gratis advies 
van Susteen. “We wilden graag kijken waarop we nog meer 
kunnen besparen, vooral omdat het nu allemaal zo duur 
wordt. In de toekomst moeten we toch allemaal duurzamer 
doen, dus waarom zouden we niet nu alvast kijken waar we 
op moeten letten?” 

Laagdrempelig
Al snel na zijn aanmelding stond er een adviseur van 
Susteen op de stoep. “Hij liep een rondje door het huis, 
keek in de tuin, onderzocht de ketel en stelde wat vragen, 
bijvoorbeeld over ons glas. Het was eigenlijk heel laag-
drempelig.” Een paar dagen later kreeg Van Run een rap-
port toegestuurd met daarin opgesomd hoe hij zijn huis nog 
verder kan verduurzamen. Van Run was positief verrast. 
“Het bleek dat wij al heel wat energie besparen, doordat we 
ons dak en onze muren al geïsoleerd hebben. Ik dacht dat 
we als gezin heel veel stookte, maar de adviseur liet zien 
dat we eigenlijk heel weinig gas verbruiken. Blijkbaar deden 
we al wat goed.” 

Interessante investering
Om nog meer energie te besparen, zou Van Run ook zijn 
vloer nog kunnen isoleren, maar dit zit hij vanwege tijd 
en aanvullende kosten niet zitten. “Gelukkig begreep de 
adviseur dat heel goed. Hij was totaal niet drammerig.” Met 
het advies om zonnepanelen aan te schaffen gaat Van Run 
wel wat doen. “Op mijn dak is ruimte voor twintig zonnepa-
nelen en een zonneboiler. De adviseur berekende dat mijn 
gasverbruik hierdoor met ruim veertig procent zou dalen 
en dat ik mijn investering ook al in vier jaar tijd zou kunnen 
terugverdienen. Dat ziet er wel interessant uit natuurlijk.”
Nog steeds kunnen woningeigenaren in Geldrop-Mierlo 
deze gratis verduurzamingsadviezen aanvragen. Ook geïn-
teresseerd? 

Ga voor meer informatie naar www.geldrop-mierlo.nl/
aanmelden-gratis-verduurzamingsadvies
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Afsluiting Eindhovenseweg 
tussen Papenvoort en 
Gijzenrooiseweg 2 en 
3 augustus 2022
Voor het vernieuwen van de asfalttoplaag en weg-
markering op het gedeelte van de Eindhovenseweg 
tussen de weg Papenvoort en de Gijzenrooiseweg is dit 
wegvak vanaf dinsdag 2 augustus 21:00uur tot en met 
3 augustus omstreeks 24:00uur afgesloten voor het 
doorgaande gemotoriseerd verkeer.

Omleidingen/bereikbaarheid
Tijdens de afsluiting wordt het doorgaande verkeer van 
Mierlo naar Eindhoven via Geldrop omgeleid via de 
route Mierloseweg-Johan Peijnenburgweg-Dommel-
dalseweg- Gijzenrooiseweg en omgekeerd.
De panden aan de Eindhovenseweg blijven bereikbaar 
voor bestemmingsverkeer via de aangelegen fi etsstra-
ten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas 
van Lieshout of Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Zij 
zijn bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93.

60-JARIG HUWELIJK
Meneer en mevrouw Van Dommelen-Heesters waren afgelo-
pen zondag 60 jaar getrouwd. Op dinsdag ging burgemeester 
Jos van Bree langs om hen hiermee namens het gemeente-
bestuur te feliciteren. Een bloemetje mocht daarbij natuurlijk 
niet ontbreken.

www.geldrop-mierlo.nl



BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : De Waag ongenummerd in 
  Mierlo
Datum ontvangst : 12 juli 2022
Omschrijving : bouwen 20 appartementen
Zaaknummer : 17711309521

Locatie : Weijer 10 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 juli 2022
Omschrijving : beëindigen pluimveehouderij en 
  uitbreiden paardenhouderij
Zaaknummer : 17711305520

Locatie : Bijenkorf in Mierlo
Datum ontvangst : 15 juli 2022
Omschrijving : oprichten bedrijfsverzamelgebouw
Zaaknummer : 17711312505

Locatie : Kersenstraat 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 18 juli 2022
Omschrijving : verbreden inrit
Zaaknummer : 17711314186

Locatie : Kerkakkers ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 49) in Mierlo
Datum ontvangst : 18 juli 2022
Omschrijving : rooien van een esdoorn in verband
  met slechte conditie en door inrot
  verhoogde kans op stambreuk 
Zaaknummer : 17711314903

Locatie : Broekstraat 67 in Mierlo
Datum ontvangst : 13 juli 2022
Omschrijving : bouwen werkschuur
Zaaknummer : 17711310582

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Lijndje 2 in Mierlo
Omschrijving : aanbrengen dakisolatie aan 
  buitenzijde met nieuwe dakpannen
  en vervangen betonnen 
  voordeurluifels door composiet
  voordeurluifels
Zaaknummer : 17711225377

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Dwarsstraat 11 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 15 juli 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711241516

Locatie : Kerkstraat 39 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 15 juli 2022

Omschrijving : realiseren inrit voor garage
Zaaknummer : 1771180711

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 
  27B in Mierlo
Verzenddatum besluit : bouwen woonhuis
Omschrijving : 15 juli 2022
Zaaknummer : 17711163436

Locatie : Roelantlaan ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 62) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 juli 2022
Omschrijving : rooien van twee spierperen in 
  verband met herinrichting 
  parkeerplaats
Zaaknummer : 17711251327

Locatie : Heuvel 90 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 juli 2022
Omschrijving : verbouwen en renoveren pand 
  naar horeca bestemming
Zaaknummer : 1771968909

Locatie : Hazelaar 122 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 juli 2022
Omschrijving : uitbouw benedenverdieping
Zaaknummer : 17711300548

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 via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Dienstverlenings- en 
Samenwerkingsovereenkomst (DVO) 
‘Regionale Inkoop Jeugdhulp Zuidoost – 
Brabant’
Gemeente Geldrop-Mierlo heeft de Dienstverlenings- en 
Samenwerkingsovereenkomst (DVO) ‘Regionale Inkoop 
Jeugdhulp’ Zuidoost – Brabant’ (verder: DVO21) onder-
tekend met de looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2023. Door middel van deze DVO21 zijn op de 
schaal van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant afspraken 
gemaakt over de voorwaarden waaronder de inkooporga-
nisatie van de gemeente Eindhoven de inkoop verzorgt 
voor de regiogemeenten. Het betreft hier uitsluitend vormen 
van dienstverlening die gerelateerd zijn aan het stelsel van 

jeugdbescherming, jeugdreclassering en aan de aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling en waarvan 
de (jeugd)wet stelt dat die op de schaal van jeugdzorgre-
gio’s georganiseerd worden. Dit  besluit betreft het nieuwe 
onderdeel ‘coördinatiefunctie crisishulp’ dat daarmee wordt 
toegevoegd aan het rijtje jeugdhulp dat regionaal wordt 
ingekocht. 

Inwerkingtreding besluit: 1 juni 2022.

VERKEER

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 25 juli 2022 besloten:
een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Roelantlaan 37 in Geldrop.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze loca-
tie ligt vanaf 22 augustus 2022 voor iedereen zes weken ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 
De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 
weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-
mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schrif-
telijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Herto-
genbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch, een voorlopige voorziening aanvragen.

APV/BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen APV/bijzondere wetten

Locatie :  Heer van Scherpenzeelweg 22, 
  Mierlo
Verzenddatum besluit :  18 juli 2022
Omschrijving :  Zomercarnaval 2022
Zaaknummer :  1280013

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 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.
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