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Gemeente actueel

Start training sociale vaardigheden voor kinderen tussen 
zeven en twaalf jaar
Voor kwetsbare kinderen zijn sociale vaardigheden niet altijd 
vanzelfsprekend. Soms moeten ze hierin gecoacht worden. 
Een sociale vaardigheidstraining is een goed middel waarbij 
kinderen met elkaar en van elkaar kunnen leren. 

Door middel van gesprekken, spelactiviteiten en oefeningen 
kunnen de kinderen ervaringen en gevoelens met elkaar de-
len en komen er verschillende thema’s aan bod zoals pesten, 
grenzen aangeven, nee zeggen, emoties, vrienden maken 
en onderhouden.

In oktober 2022 start er, bij voldoende aanmeldingen, een 
training sociale vaardigheden vanuit MEE. Deze training is 
bedoeld voor kinderen tussen de zeven en twaalf jaar die 
moeite hebben met sociale vaardigheden en bestaat uit acht 
bijeenkomsten.

Er wordt gestart met een intakegesprek met ouders/verzor-
gers en kind en er zullen ook evaluatiegesprekken met de 
ouders/verzorgers gevoerd worden. 
De bijeenkomsten zullen, bij voldoende deelname, starten in 
oktober. Ze vinden plaats op een nader te bepalen locatie in 
Geldrop-Mierlo na schooltijd.

Opgave kan door een mailtje te sturen te sturen naar: 
servicepunt@meedemeentgroep.nl

Hierin neemt u de gegevens op zoals die in het formulier 
hiernaast staan vermeld.

Kosten besparen? EnergieHuis Slim Wonen 
organiseert informatieavonden
Wordt u geplaagd door hoge energiekosten? Deze kunt 
u duurzaam verlagen door over te gaan naar gasloze 
verwarming. Hoe dit precies in zijn werk gaat, wordt u 
uitgelegd tijdens verschillende informatieavonden van 
EnergieHuis Slim Wonen. De aftrap vindt plaats op 20 
september, waar er vooral zal worden ingegaan op de 
stappen richting gasloos wonen. 

Door (bijna) gasloos te wonen ervaart u veel voordelen. 
U bespaart een hoop kosten, u werkt aan meer wooncomfort 
en het is ook nog eens goed voor het klimaat. Tegelijkertijd 
is het voor mensen vaak lastig om door de bomen het bos te 
blijven zien en te achterhalen welke maatregelen goed bij 
elkaar passen. De deskundige coaches van EnergieHuis 
Slim Wonen gaan u in een aantal avonden op een 
toegankelijke manier bijpraten over alle stappen die
nodig zijn om over te gaan richting gasloze verwarming. 

Bent u erbij? 
Dinsdag 20 september vindt de eerste bijeenkomst plaats 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Weeffabriek in Geldrop, 

waar meer wordt verteld over de 
route naar gasloos wonen. 
Op 18 oktober wordt verder inge-
gaan op het grondig isoleren van 
uw huis en op 15 november krijgt u 
alles te horen over warmtepompen. Toegang is gratis. 
U kunt zich voor één of meerdere avonden inschrijven via het 
mailadres y.v.d.dungen@geldrop-mierlo.nl. Nu al meer weten 
over isoleren? Kijk dan op 
www.energiehuisslimwonen.nl voor tips en een QuickScan. 

Uitzondering Coevering of Kerkakkers
Woont u in Coevering of Kerkakkers? Dan woont u in een 
wijk waar we samen met de buurtbewoners een buurtplan 
gaan maken waarin we onderzoeken hoe de buurt aardgas-
vrij kan worden. Natuurlijk kunt u deze informatieavonden 
alvast bijwonen om u breed te laten informeren en alvast te 
oriënteren, maar het is misschien raadzamer mee te doen 
met het maken van de buurtplannen, en op basis daarvan 
actie te ondernemen. Dat traject start eind dit jaar. U wordt 
daar nog over geïnformeerd. 

Hoe kunt u energie besparen? Kom naar het inloopspreekuur van EnergieHuis Slim Wonen 
Wilt u uw energierekening omlaag brengen door slim 
energie te besparen? Loop dan eens binnen tijdens de 
inloopspreekuren van het EnergieHuis Slim Wonen. 
Iedere zaterdag zitten deskundige energiecoaches klaar 
om al uw vragen te beantwoorden over energiezuinig 
wonen. 

De energiecoaches geven u voorlichting over alle mogelijke 
maatregelen die u helpen energie te besparen. Denk bij-
voorbeeld aan isolatie, ventilatie en warmtepompen. Heeft 
u een eenvoudige vraag voor de energiecoaches? Elke 
zaterdag kunt u deze stellen tijdens het inloopspreekuur 
van 11.00 uur tot 13.00 uur. Iedere eerste en derde zater-
dag van de maand kunt u binnenlopen bij de bibliotheek in 
Mierlo en iedere tweede en vierde zaterdag kunt u terecht 
in de bibliotheek in Geldrop. 

Wilt u een langer en diepgaander gesprek over de mogelijk-
heden? Zorg er dan voor dat u via 

geldrop-mierlo@energiehuisslimwonen.nl een gratis 
afspraak maakt, zodat de energiecoaches alle tijd hebben 
om uw vragen tijdens het inlooppreekuur te beantwoorden. 

Voor een bedrag van €10,- kan er ook een energiecoach bij 
u thuis langskomen. Deze afspraak kunt u aanvragen via de 
website www.energiehuisslimwonen.nl.

Bruidsparen
Afgelopen dinsdag bracht burgemeester 
Jos van Bree een bezoekje aan 65-jarig bruidspaar 
Violier-Spierenburg. Meneer en mevrouw zijn maar liefst 
65 jaar getrouwd. 
Namens het gemeentebestuur zijn de bloemen en 
felicitaties overgebracht.

Eerder bezocht burgemeester Jos van Bree de heer 
en mevrouw Van den Broek van Mol. Zij waren 60 jaar 
getrouwd. Profi ciat.

Op 29 augustus waren meneer en mevrouw 
Westendorp 65 jaar getrouwd. Zij ontvingen een mooie 
bos bloemen en namens het college de felicitaties van 
burgemeester Jos van Bree.

Foto Marco Magielse
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Burgemeester Termeerstraat
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 20) in Mierlo
Datum ontvangst : 1 september 2022
Omschrijving : rooien van een eik in verband met
  herinrichting openbaar gebied
Zaaknummer : 17711370200

Locatie : Openbare ruimte in Mierlo F6884
Datum ontvangst : 6 september 2022
Omschrijving : plaatsen kunststof kerstboom
Zaaknummer : 17711378207

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 25
  in Mierlo
Datum ontvangst : 6 september 2022
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 17711378243

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 september 2022
Omschrijving : storten betonplaat
Zaaknummer : 17711378303

Locatie : Luchen 24 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 september 2022
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen
Zaaknummer : 17711378339

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bijenkorf in Mierlo
Omschrijving : bouwen bedrijfsverzamelgebouw
Zaaknummer : 17711312505

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Frans Knaapenstraat 6 
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 september 2022
Omschrijving : bouwen garage
Zaaknummer : 17711323233

Locatie : Dommeldalseweg 
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 12) in 
  Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 september 2022
Omschrijving : rooien van twee essen in verband
  met essentaksterfte 
Zaaknummer : 17711366311

Locatie : Hulst ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 85B) in  Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 september 202

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: TTegen 
deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt 
u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voor-
lopige 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.

BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS

ANTERIEURE OVEREENKOMST GIJZENROOI 3/3A TE 
GELDROP
Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de ge-
meente Geldrop-Mierlo op 7 september 2022 een anterieu-
re overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
van de Wet ruimtelijke ordening.

De overeenkomst betreft de verbouwing van de twee door 
een eerdere splitsing ontstane woningen in een woonboer-
derij om daarmee twee extra woningen te realiseren.
In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente 
en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering 
van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief mogelijk 
te maken en over de vergoeding van de kosten die zijn 
verbonden aan de medewerking van de gemeente aan het 
initiatief. 
Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep moge-
lijk.

Van vrijdag 16 september 2022 tot en met donderdag 
27 oktober 2022 ligt een korte beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ter inzage in de publiekshal van het 
gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een 
mail naar zaken@geldrop-mierlo.nl onder
vermelding van het zaaknummer: 232667. U kunt ook bel-
len naar telefoonnummer 040 289 38 93 en vragen naar 
een medewerker Grondzaken.

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omge-
vingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend op 
grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer” voor:

• Het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf aan de 
Industrieweg 2 in Mierlo. De melding is ingediend op 13 
juli 2022.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 15 september t/m 29 september 2022 (twee weken) ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De meent 
2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis zijn 
maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u tele-
fonisch een afspraak maken met Ralph van Gogh, telefoon-
nummer (040)289 38 93.

APV/BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen APV/bijzondere wetten

Locatie :  tegenover de schoolstraat 2 in
    Mierlo
Verzenddatum besluit :  5 september 2022
Omschrijving :  Opslagcontainers van 5 september
    2022 t/m 1 november 2022
Zaaknummer :  1369857

Locatie :  Rietstraat 54 in Geldrop
Verzenddatum besluit :  8 september 2022
Omschrijving :  Plaatsen van een kraan van 
    9 september t/m 24 september 2022
Zaaknummer :  1373359

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 
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-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 telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Uitstel laatste fase herinrichting en rioolvervanging Dwarsstraat wegens bezwaar 
werkzaamheden (gedeelte tussen Willem Knaapenstraat- Grote Bos).
Voor het aanleggen van de riolering in het gedeelte Dwars-
straat tussen de Willem Knaapenstraat en het Grote Bos 
zijn extra (beschermde) maatregelen noodzakelijk. Er blijkt 
sprake te zijn van een grond- en grondwaterverontreiniging 
op de locatie waar het nieuwe riool in de rijbaan wordt aan-
gelegd. Om hiervoor beschermende maatregelen te treffen, 
heeft de provincie Noord-Brabant een beschikking verstrekt. 
Een belanghebbende heeft tegen deze beschikking bezwaar 
ingediend. Hierdoor moeten we de herinrichting en rioolver-
vanging van het betreffende gedeelte Dwarsstraat uitstellen 
tot deze procedure is afgerond.

Planning
De werkzaamheden in het gedeelte Dwarsstraat tussen de 
Sluisstraat en de Willem Knaapenstraat zijn naar verwach-
ting begin oktober 2022 gereed. De bomen en beplanting 
worden dit najaar aangebracht. De herinrichting en riool-
vervanging van het gedeelte Dwarsstraat tussen de Willem 
Knaapenstraat en het Grote Bos worden uitgevoerd zodra 
de bezwarenprocedure is afgerond. Helaas is op dit moment 
niet bekend hoelang de bezwarenprocedure gaat duren.

Herstart
Wanneer de bezwarenprocedure is afgerond, informeren 
wij u verder over de uitvoering en planning van het gedeelte 
Dwarsstraat tussen de Willem Knaapenstraat en het Grote 
Bos.

Contactpersoon uitvoering Gemeente
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Willy van de Westerlo of Bas van Lieshout, 
afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon nummer 
040-2893893.


