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15 augustus:
 Indië-herdenking
Op maandag 15 augustus hebben we stilgestaan bij het 
einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië 
en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog 
in het Koninkrijk der Nederlanden. In verband met de 
weersverwachtingen was de herdenking verplaatst naar 
de H. Maria en Brigidakerk. Vertegenwoordigers vanuit 
de Indische gemeenschap, de actieve en niet actieve 
Nederlandse en Nederlands-Indische krijgsmacht en 
de gemeente Geldrop-Mierlo hebben bloemen gelegd 
uit respect voor alle slachtoffers van de oorlog tegen 
Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Haakakker ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 30) in Mierlo
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien tsuga in verband met inrot, 
  stamschade en zwamaantasting
Zaaknummer : 17711339074

Locatie : Gaspeldoorn ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 3) in Geldrop
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien accacia in verband met
   slechte conditie en berk in 
  verband met stormschade
Zaaknummer : 17711339113

Locatie : Meester van Busselstraat 
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 84) in Geldrop
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien haagbeuk in verband met 
  zwamaantasting en stamschade
Zaaknummer : 17711339148

Locatie : Elros ongenummerd (openbare 
  ruimte nabij huisnummer 12) in
  Geldrop
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien kastanje in verband met 
  kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 17711339187

Locatie : Paladijnstraat ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 65) in Geldrop
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien berk in verband met slechte
  conditie en zwamaantasting
Zaaknummer : 17711339330

Locatie : Villapark ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 34) in Geldrop
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien eik in verband met diverse
  zwamaantastingen
Zaaknummer : 17711339365

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 118) in Mierlo
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : rooien linde in verband met slechte
  conditie
Zaaknummer : 17711339430

Locatie : Elderse Molen 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 3 augustus 2022
Omschrijving : splitsen kavel in woonhuis en
  bedrijfspand
Zaaknummer : 17711339555

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dwarsstraat 33 in Geldrop
Omschrijving : plaatsen berging
Zaaknummer : 17711271530

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Lakenstraat 14 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 augustus 2022
Omschrijving : plaatsen opbouw
Zaaknummer : 17711227619

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. 

Fotograaf: Eddie Mol

CBR Rijbewijskeuringen in Geldrop
Verloopt uw rijbewijs dit najaar en moet u medisch 
gekeurd worden voor het behalen of verlengen van uw rij-
bewijs? Dan kan dit misschien zelfs op uw vakantieadres! 
RegelZorg is het afsprakenbureau voor rijbewijskeuringen 
op meer dan 250 locaties in heel Nederland, waaronder 
de Veluwe, Zeeland, Zuid-Limburg en Drenthe. Op hun 
website vindt u gemakkelijk en snel het dichtstbijzijnde 
spreekuur en de bijbehorende keuringsprijzen door mid-
del van de postcode van uw vakantieadres.

Voor wie?
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs 
is nodig, wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een 
zogenaamd groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, 
of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken 
van het CBR.

Goed voorbereid op vakantie
Naast uw koffer inpakken regelt u vóór uw vakantie de 
volgende zaken:

1. Controleer de einddatum van uw rijbewijs en koop 5 
maanden van tevoren een Gezondheidsverklaring en 
stuur deze op naar het CBR.

2. Als antwoord ontvangt u van het CBR het Verslag (soms 
meer dan één), dat ingevuld moet worden door de keu-
ringsarts. Print de verwijsbrief en het verslag uit.

3. Maak een afspraak met een keuringsarts via RegelZorg.
4. Bereid u alvast voor op het consult:

a. Als u een bril draagt – zorg ervoor dat deze de 
optimale sterkte heeft.

b. Als u contactlenzen draagt - vraag een recept met 
de sterkte aan bij uw opticien.

c. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht (op te 
vragen bij uw huisarts of apotheek).

d. Koop alvast een urinecontainertje (te koop bij 
apotheek, drogist of huisarts).

Toch liever in de bekende omgeving?
Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen 
bij Wijkcentrum De Dreef in Geldrop op vrijdag 26 augustus, 
vrijdag 30 september en vrijdag 28 oktober medisch laten keu-
ren voor de verlenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 
75 jaar en ouder betalen € 45,00. Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 65,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via 
RegelZorg:
via www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 
afsprakenlijn: telefoon (088) 23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar 
www.regelzorg.nl/oogarts of belt u naar Regelzorg.
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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.

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

VERKEER

Aanwijzen diverse laadplaatsen 
elektrische voertuigen gemeente 
Geldrop-Mierlo

Nummer besluit: VKB2022-07
Datum besluit: 11-8-2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Geldrop-Mierlo

Gelet op
• artikel 2, lid 2 sub a en artikel 2, lid 3 sub a van de 

Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW1994) kunnen de 
krachtens deze wet vastgestelde regels respectievelijk 
strekken tot het voorkomen of beperken van door het 
verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede 
gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer 
en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energie-
verbruik;

• artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 ingevolge 
verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester 
en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op 
wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie 
of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 moet een verkeersbe-
sluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering 
van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepa-
lingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeer-
stekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor 
een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten 
worden genomen na overleg met de korpschef van de 
politie;

Overwegende dat
• de gemeente Geldrop-Mierlo de voordelen van elektrisch 

rijden inziet en het elektrisch rijden wil bevorderen;
• belangrijke voordelen van elektrische auto’s zijn dat ze 

geen CO2 en fi jnstof uitstoten en daarmee minder belas-
tend zijn voor het milieu;

• elektrische voertuigen stiller zijn en minder stank veroor-
zaken dan conventionele voertuigen;

• de gemeente Geldrop-Mierlo het belangrijk vindt om 
autogebruikers te stimuleren om te kiezen voor elektrisch 
rijden;

• er diverse aanvragen voor extra laadplekken in de 
openbare ruimte zijn binnengekomen bij de gemeente 
Geldrop-Mierlo;

• deze aanvragen zowel betrekking hebben op enerzijds 
geheel nieuwe en anderzijds uitbreiding van reeds be-
staande oplaadplekken;

• de gemeente, gelet op de bovenstaande argumenten, 
hier medewerking aan wil verlenen;

• er dan ook op diverse locaties openbare parkeerplaatsen 
zullen worden ingericht, uitsluitend bedoeld als oplaad-
voorziening van elektrische auto’s;

• dit te realiseren is door het plaatsen van de daartoe 
bestemde bebording en een laadpaal ter hoogte van de 
volgende locaties:

a. Achter de Kerk, Geldrop; 
b. Frodo 32, Geldrop;
c. Heer van Rodestraat 217, Mierlo;
d. Jan Heurkensstraat 8, Geldrop;
e. Kievitstraat 79a, Geldrop;
f. Kruisboog 20, Geldrop;
g. Lijndje 2, Mierlo;
h. Saruman 2, Geldrop;
i. St. Jozefplein 5, Geldrop;
j. Twijnstraat 43, Geldrop.

• Met deze extra oplaadvoorzieningen gebruikers van 
elektrische voertuigen meer zekerheid wordt geboden ten 
aanzien van het tijdig kunnen opladen van hun voertuig;

• Het verloren gaan van openbare plaatsen ten gunste van 
een selecte groep gebruikers acceptabel wordt gezien 
vanwege de voordelen. Bij het vaststellen van de locatie 
wordt onderzocht of een geringe toename van de par-
keerdruk acceptabel is;

• De gronden waarop de parkeerplaatsen liggen die wor-
den aangewezen als e-laadpunt in eigendom, beheer en 
onderhoud is van de gemeente Geldrop-Mierlo;

• Belanghebbenden kennis kunnen nemen van deze 
maatregel via het weekblad Middenstandbelangen, de 
gemeentelijke website en via het gemeentelijk blad op 
www.offi cielebekendmakingen.nl;

• Het college van burgemeester en wethouders, overeen-
komst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het 
bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit 
en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatre-
gister is gemandateerd aan de afdelingsmanager Ruimte;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

1. Ter hoogte van de volgende locatie 2 parkeerplaatsen 
aan te wijzen als oplaadgelegenheid voor elektrische 
voertuigen;

a. Achter de Kerk, Geldrop; 
b. Frodo 32, Geldrop;
c. Heer van Rodestraat 217, Mierlo;
d. Jan Heurkensstraat 8, Geldrop;
e. Kievitstraat 79a, Geldrop;
f. Kruisboog 20, Geldrop;
g. Lijndje 2, Mierlo;
h. Saruman 2, Geldrop;
i. St. Jozefplein 5, Geldrop;
j. Twijnstraat 43, Geldrop.

2. Door het plaatsen van bord model E04 van Bijlage 1 
van het RVV1990 met het onderbord “opladen elektri-
sche voertuigen” vooralsnog slechts één parkeervak 
daadwerkelijk in te richten als oplaadplaats voor elektri-
sche voertuigen;

3. Indien het vak dermate intensief wordt gebruikt dat 
meer laadcapaciteit gewenst is, onderbord OB504 van 
Bijlage 1 van het RVV1990 aan te brengen en zo het 
tweede vak ook in te richten als laadvoorziening voor 
elektrische voertuigen.

Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit beho-
rende kaartbijlagen.

Bent u het niet eens met ons besluit? 

Bezwaar
Mocht u het niet eens zijn met deze beslissing dan kunt u 
ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken 
na de dag van verzending van dit besluit bezwaar bij ons 
aantekenen. Het bezwaarschrift bevat ten minste uw naam 
en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift heeft 
geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daar-
naast dient het bezwaarschrift door u te zijn ondertekend. 
Uw bezwaarschrift kunt u per post aan het college burge-
meester en wethouders van Geldrop-Mierlo richten. Het 
postadres is 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 particulieren / E-Herkenning voor bedrijven).  

De gemeente Geldrop-Mierlo behandelt het deelbesluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat 
verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van 
het verzamelverkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de 
inrichting van de laadlocatie in gang gezet.

Voorlopige voorziening
Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het 
besluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Aan het 
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 
Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via 
https://mijn.rechtspraak.nl/keuze worden ingediend. 
Daarvoor moet u eveneens beschikken over een digitale 
handtekening. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Geldrop-Mierlo, 11 augustus 2022

namens burgemeester en wethouders,

Barbara Savelsberg
Afdelingsmanager Ruimte 

Op donderdag 11 augustus 2022 wordt dit besluit bekend-
gemaakt via het gemeenteblad op www.offi cielebekend-
makingen.nl. Een kennisgeving van dit besluit wordt op 
donderdag 11 augustus 2022 gepubliceerd in weekblad 
Middenstandbelangen. Het besluit met tekening ligt vanaf 
donderdag 11 augustus 2022 gedurende 6 weken ter in-
zage in het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop.


