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Gemeente actueel

15 augustus: Indië-herdenking
Op maandag 15 augustus vindt de jaarlijkse herdenking 
van de gevallenen in voormalig Nederlands-Indië plaats 
bij de ingang van de algemene begraafplaats ’t Zand aan 
de Aragorn in Geldrop. De plechtigheid begint om 18.30 
uur en duurt tot ongeveer 19.30 uur. 

Programma
• Welkomstwoord door locoburgemeester Frans Stravers
• Muzikaal optreden door Duo Twice en Eleonora 

Akihary
• Toespraak door Chyara Lapré
• Muzikaal optreden door Duo Twice en Eleonora 

Akihary
• Persoonlijke overweging door Roy Meelhuysen
• Muzikaal optreden door Duo Twice en Eleonora 

Akihary
• Overdenking door aalmoezenier Arlette Verweirde
• Muzikaal optreden door Duo Twice en Eleonora 

Akihary
• Kranslegging namens het gemeentebestuur gevolgd 

door overige bloemleggers

• Last Post door Camilo Hoevenaars
• Een minuut stilte   
• Wilhelmus door Camilo Hoevenaars
• Afsluiting gevolgd door slotdefi lé  

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dorpsstraat 92 in Mierlo
Datum ontvangst : 29 juli 2022
Omschrijving : verbouwen winkelpand
Zaaknummer : 17711332815

Locatie : Hertenkampstraat 10 in Mierlo
Datum ontvangst : 29 juli 2022
Omschrijving : uitbreiden woning
Zaaknummer : 17711332903

Locatie : Eikendreef 13 in Mierlo
Datum ontvangst : 1 augustus 2022
Omschrijving : realiseren opbouw aan zijkant 
  woning
Zaaknummer : 17711332974

Locatie : Molenkamp 3 in Mierlo
Datum ontvangst : 1 augustus 2022
Omschrijving : verbreden oprit
Zaaknummer : 17711333444

Locatie : Emopad 64 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 augustus 2022
Omschrijving : aanpassen bestemmingsplan
Zaaknummer : 17711334986

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Laan der vier Heemskinderen 15
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 juli 2022
Omschrijving : realiseren voorziening voor 
  tijdelijke huisvesting
Zaaknummer : 17711251777

Locatie : De Zegge ongenummerd 
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 juli 2022
Omschrijving : tijdelijke uitbreiding zoutloods en
  opslag bouwmaterieel
Zaaknummer : 1771140537

Locatie : Katoenstraat 18 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 juli 2022
Omschrijving : wijzigen kapvorm
Zaaknummer : 17711227720

Locatie : Linnenstraat 4 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 augustus 2022
Omschrijving : plaatsen opbouw
Zaaknummer : 17711227379

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 25 
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 augustus 2022
Omschrijving : nieuwbouw woning
Zaaknummer : 17711267652

Locatie : Kerkakkers ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 49) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien esdoorn in verband met 
  slechte conditie
Zaaknummer : 17711314903

Locatie : Kanunnik Daemenstraat 
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 41) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien sierkers in verband met 
  zwamaantasting
Zaaknummer : 17711316078

Locatie : Eindhovenseweg ongenummerd
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 66 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 augustus 2022
Omschrijving : kappen boom in verband met 
  vervangen lagedruk gasleiding
Zaaknummer : 17711320002

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Grote Bos 8 in Geldrop
Datum ter inzage : 12 augustus 2022
Omschrijving : gebruiksvergunning 
  Woonzorgcomplex Heide
Zaaknummer : 17711098896

Rectifi catie
In de publicatie van donderdag 7 juli 2022 stond vermeld 
het bouwen van 38 woningen aan Landkaartje ongenum-
merd in Mierlo. Deze is onjuist, onderstaand de juiste 
publicatie.

Verleende aanvraag omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (4)

Locatie : Landkaartje ongenummerd in 
  Mierlo
Datum ter inzage : 8 juli 2022

Omschrijving : bouwen van 16 woningen
Zaaknummer : 17711278599 

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. 
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet 
gewijzigd.

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 geldt: De beslui-
ten 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. 

Voor bekendmakingen met nummer 4 geldt: Tegen deze 
besluiten kan binnen zes weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift worden inge-
diend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 
Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbende (rechts)personen bij het besluit;
- geen belanghebbende (rechts)personen bij het besluit, 

die eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen 
het ontwerpbesluit of die verschoonbaar geen of te laat 
een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbe-
sluit.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn van zes 
weken is verstreken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk 
met uw beroepschrift een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van deze 
rechtbank. 

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.

Beoordeling evaluatieverslag Besluit 
uniforme saneringen (categorie immobiel) 
voor de locatie Hout West te Geldrop 
NB177112116
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft op 4 juli 
2022 van RSK Netherlands BV in Ridderkerk, een 
evaluatieverslag ontvangen voor de locatie Hout West in 
Geldrop. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben 
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gemandateerd en 
gemachtigd voor het afhandelen van deze procedure.

Op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen is door 
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant ingestemd met de 
uitgevoerde sanering. Het besluit wordt in de beschikking 
verder gemotiveerd. De beschikking en bijbehorend stuk 
liggen vanaf 29 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage 
in de gemeente Geldrop-Mierlo en bij de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Bezwaar
Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking 
bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen 
deze beschikking een bezwaarschrift indienen. In het 
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bezwaarschrift moet het volgende zijn opgenomen: naam 
en adres van de indiener, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en 
de reden(en) van het bezwaar. Wij verzoeken om op de 
linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” 
te vermelden. 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te 
worden gericht aan: Het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant, het secretariaat van de 
hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 
’s-Hertogenbosch. Het secretariaat van de hoor- en 
adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer 
(073) 68 08 304, faxnummer (073) 68 07 616 en 
e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Dienstver-

lening, cluster Inwoners. Het college heeft het voornemen 
de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te 
houden. Wanneer een defi nitief besluit is genomen, staan 
zij offi cieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachts-
naam en 
voorletters

Geboorte
datum

Datum 
voornemen

Voorgenomen 
uitschrijving 
wegens 
vertrek naar...

Czapkajlo, DJ 25-02-1984 29-06-2022 Onbekend
Ákos, K 10-08-1994 29-06-2022 Onbekend
Hulskes, J 09-01-1998 29-06-2022 Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken 
via het telefoonnummer (040) 289 38 93. 

U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een af-
spraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum 
van deze publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:

• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw 

mening over wilt geven;  
• de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met 

dit voorgenomen besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93.


