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Gemeente actueel

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE
Maandag 26 september 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
19.35 uur 2. Vragenhalfuurtje aan college
19.45 uur 3. Vaststellen agenda

• Mogelijkheid indienen van moties 
vreemd aan de orde.

19.50 uur 4. Vaststellen verslag van de 
raadsvergadering van 11 juli 2022

19.55 uur 5. Afscheid van dhr. Van de Burgt 
(PvdA) als raadslid

20.00 uur 6. Invulling vacature 
dhr. Van de Burgt door 
mevr. M.H. van de Ven-Schoofs
a. onderzoek geloofsbrieven
b. installatie mevr. Van de Ven-

Schoofs
Besluitvorming
20.05 uur 7. Hamerstukken

a. Beheerplan Wegen 2023-2026 
(RV GM2022-1277268)

b. Afhandeling BTW kwestie Laco 
(RV GM2022-1228180)

20.10 uur 8. Afvalstoffenheffi ng 2023
(RV GM2019-013043)

Bij de behandeling van de tarieven 
afvalstoffenheffi ng 2022 heeft de ge-
meenteraad gevraagd om de tarieven 
voor 2023 op een eerder moment 
te bespreken. Met dit voorstel wordt 
hier aan tegemoet gekomen. In het 
voorstel zijn diverse scenario’s opge-
nomen en wordt de raad voorgesteld 
om in te stemmen met een voorkeur-
scenario. 

20.20 uur 9. Gemeentelijk rioleringsplan 
2023-2027 (RV GM2022-1245255)

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 
is een beleidsinstrument binnen het 
gemeentelijk milieubeleid voor de 
aanleg en het beheer van riolering. 
Het heeft een planmatig en strate-
gisch karakter met een planperiode 
van 5 jaar. 

20.30 uur 10. Renovatie en verduurzamings-
plan Zwembad De Smelen
(RV GM2022-1242280)

Laco Geldrop heeft het renovatie- en 
verduurzamingsplan ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad 
van Geldrop-Mierlo.

20.45 uur 11. Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werk-
zaamheden van de raad van de 
gemeente Geldrop-Mierlo 2022 en 
de Verordening op de raadscom-
missies gemeente Geldrop-Mierlo 
2022 (RV GM2022-1160425)

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart jl. is het gewenst om het 
Reglement van Orde voor de 
gemeenteraad en de verordening op 
de raadscommissies te actualiseren.

21.00 uur 12. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
21.05 uur 13. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen. 
De bijbehorende stukken van de agendapunten kunt u in-
zien op onze gemeentelijke website: www.geldrop-mierlo.nl

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 11.00u tot 13.00u. Iedere 1ste en 3de zaterdag van de 

maand kunt u binnenlopen bij D’n 
Intheek Mierlo en iedere 2de en 
4de zaterdag kunt u terecht in de 
bibliotheek in Geldrop. 

Wilt u een langer en diepgaander gesprek over de 
mogelijkheden? 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.

Stoptober camper in Geldrop, stoppen met roken 
Rook jij en wil je stoppen? Doe dan met ons mee aan 
Stoptober. Dit jaar zien we de Stoptober camper ook in 
Geldrop om de rokende inwoners te motiveren te stoppen 
met roken. In Brabant-Zuidoost rookt 15% van de inwoners 
van 18 jaar of ouder. Stoptober geeft je op allerlei manieren 
steun om het vol te houden. 

De Stoptober camper wordt ingezet vanuit het lokaal preven-
tieakkoord Geldrop-Mierlo Fit&Pit (www.fi tenpitgeldropmierlo.
nl/gezonde-keuzes-maken). De camper staat op woensdag 
28 september van 11:00 uur tot 14:00 uur op de weekmarkt 
op de Heuvel in Geldrop. Deskundigen geven informatie over 
het stoppen met roken en over Stoptober. Met de positieve 
aanpak, ondersteuning per app en een grote online com-
munity, stoppen mensen door het hele land samen. Op deze 
manier houden stoppers het beter en langer vol. Ook nu 
weer geven bekende Nederlanders het goede voorbeeld. Dit 
jaar zijn dat zangeres Eva Simons, autocoureur Tim Coronel, 
journalist Arno Kantelberg en zanger Tommie Christiaan. 

Eva Simons is al vaker gestopt, maar door het touren en 
deadlines begon ze toch steeds weer. Dit keer wil ze er echt 
helemaal vanaf en geeft haar jonge dochtertje haar een extra 
stimulans. “Ik wil geen rokende ouder zijn. Ik doe het nu echt 
voor mijn gezin, dat is mijn alles, en dus ga ik er voor de 
volle 100% voor!”  

Tim Coronel rookt al 34 jaar, en nu is hij er klaar mee. “Mijn 
kinderen van 8 en 10 jaar klagen erover en ook mijn broer 
Tom is heel blij dat ik éindelijk ga stoppen. Hij roept het al 
jaren tegen me. Mijn vrouw rookt ook, samen stoppen we op 
1 oktober.” 

Arno Kantelberg is een gematigde roker, maar denkt vooral 
moeite te gaan hebben met de routine die doorbroken wordt. 
“Na tv-opnames rook ik op weg naar huis vaak nog een 
sigaretje, een soort after dinner-smoke. Ik kan me voorstel-
len dat het met name de handeling is die ik ga missen. Deze 
uitdaging van Stoptober heb ik nodig om er helemaal vanaf 
te komen.”  

Voor Tommie Christiaan wordt dit zijn eerste stoppoging. 
Binnenkort wordt hij voor de derde keer vader en roken over-
heerst zijn leven te erg. “Ik zie mezelf als een zware roker 
met zeker een half tot heel pakje per dag. Het stinkt, kost 
geld en het geeft een slecht voorbeeld aan mijn kinderen. Ik 
kijk uit naar een leven zonder rokershoestje en waarin het 
roken mijn leven níet meer beheerst. Voor mezelf, voor mijn 
kinderen, en voor mijn vrouw Jamie.”  

Gratis app 
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich vanaf 
2 september inschrijven via de website stoptober.nl. Vanaf 

21 september is de bijbehorende gratis app te downloaden 
die vanaf 1 oktober dagelijks steun biedt. De 28-dagen-niet-
roken-reis begint op 1 oktober 2022.  

De Stopcast  
Dit jaar is er voor het eerst een podcastserie te beluisteren 
met leuke en interessante gesprekken die stoppers kunnen 
inspireren en helpen. In de podcast spreken onder andere 
longarts Wanda de Kanter, verslavingsarts Robert van der 
Graaf en staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van 
Ooijen. Daarnaast zijn stoppers van voorgaande jaren te 
horen met hun verhaal én zijn de bekende ambassadeurs 
van dit jaar te horen. De podcast is te beluisteren op 
stoptober.nl en via diverse podcast kanalen zoals 
Apple Podcast, Google Podcast en Overcast.  

Wil je meer informatie over Stoptober? 
Kijk dan op www.stoptober.nl. 

De inzet van de Stoptober camper is onderdeel van het 
speerpunt “creëren van een rookvrije omgeving” uit het 
Lokaal Preventieakkoord Geldrop-Mierlo “Fit & Pit”. 
Kijk voor meer informatie op fi tenpitgeldropmierlo.nl.

Groei mee naar een gezond klimaat!facebook.com/gemeente.geldropmierlo
Volg ons op facebook
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BEKENDMAKINGEN

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Akert ongenummerd in Geldrop
Datum ontvangst : 8 september 2022
Omschrijving : realiseren regenwaterberging
Zaaknummer : 17711381807

Locatie : Industrieweg 42A in Mierlo
Datum ontvangst : 8 september 2022
Omschrijving : aanbouw
Zaaknummer : 17711381900

Locatie : Industrieweg 42C in Mierlo
Datum ontvangst : 8 september 2022
Omschrijving : uitbreiding opslaghal
Zaaknummer : 17711382005 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Nijverheidsweg 1 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 september 2022
Omschrijving : wijzigen brandveiligheid 
  bedrijfspand
Zaaknummer : 17711218877

Locatie : Genoenhuis 2A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 september 2022
Omschrijving : wijzigen voorgevel en intern 
  verbouwen
Zaaknummer : 17711322691

Locatie : Eikendreef 13 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 september 2022
Omschrijving : opbouw aan zijkant woning
Zaaknummer : 17711332974

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. 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Sporthal de Weijer, Heer van 
  Scherpenzeelweg in Mierlo
Verzenddatum besluit :  12 september 2022
Omschrijving :  Onderzoek bus voor borstkanker 
  van 28 september t/m 
  20 november 2022
Zaaknummer :  1261389

Locatie :  Dalkruid, Mierlo
Verzenddatum besluit :  12 september 2022
Omschrijving :  Straatbarbecue op zaterdag 
  24 september 2022
Zaaknummer :  1381162

Locatie :  Korte Kerkstraat 61, Geldrop
Verzenddatum besluit :  13 september 2022
Omschrijving :  Ontheffi ng voor een verhuiswagen 
  en een verhuislift op 28 september 
  van 8:00 uur tot 17:00 uur
Zaaknummer :  1380048

Locatie :  Mierloseweg 1, Geldrop
Verzenddatum besluit :  15 september 2022
Omschrijving :  Kinderdoemiddag op 2 oktober 
  2022
Zaaknummer :  1357602

Locatie                         :  Heggestraat, Geldrop
Verzenddatum besluit  :  20 september 2022
Omschrijving                :  Andere Mert/Regenboogfestival op 
  25 september 2022
Zaaknummer                :  1248678

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.

BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS

Bekendmaking vaststelling EU-geluidsbelastingkaarten 
gemeente Geldrop-Mierlo
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij op 13 september 2022 de geluidsbelasting-
kaarten hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 
van de Wet milieubeheer.

De kaarten zijn te bekijken op de website van de gemeente 
Geldrop-Mierlo: www.geldrop-mierlo.nl
en op de site van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: 
www.odzob.nl/eu-geluidkaarten.

Deze kaarten en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 22 september 2022 voor een periode van 6 weken (tot 
en met 27 oktober 2022) ter inzage in de publiekshal van 
het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. De openingstij-
den van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donder-
dag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur 
tot 12.30 uur.

De verplichting tot het opstellen van een geluidsbelasting-
kaart is opgenomen in artikel 11.6 lid 4 van de Wet milieu-
beheer en vloeit voort uit de implementatie van de 
Europese Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. De 
geluidsbelastingkaart is een weergave van de geluidsbe-
lasting die veroorzaakt wordt door wegen, spoorwegen en 
bedrijven in of nabij de gemeente. Daarbij wordt ook 
duidelijk gemaakt hoeveel geluidsgevoelige objecten, 
geluidsgevoelige terreinen en stille gebieden er zijn en hoe-
veel bewoners van woningen in een bepaald gebied aan 
bepaalde waarden van geluidsbelasting worden bloot-
gesteld. Tegen de vaststelling van deze kaart is geen 
bezwaar of beroep mogelijk. De kaart is de basis voor het 
actieplan dat burgemeester en wethouders medio 2024 
moeten vaststellen. In dit plan tref je het geluidsbeleid aan 
voor de periode 2024-2029.
Centraal in het nog op te stellen plan staan de zogenaamde 
plandrempels. Als de geluidsbelasting hoger is dan de 
plandrempel, worden ook de voorgenomen maatregelen 
aangegeven waarmee de overschrijdingen ongedaan kun-
nen worden gemaakt. Het ontwerp van dit plan zal worden 
gepubliceerd, waarbij iedereen zijn zienswijze naar voren 
kan brengen.

Geldrop, 15 september 2022

VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

Bezwaar 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 Dienst-
verlening, cluster Inwoners. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. 
Daardoor staan zij offi cieel niet meer op dat adres 
ingeschreven. 

Geslachts-
naam en 
voorletters

Geboorte
datum

Datum 
voornemen

Voorgenomen 
uitschrijving 
wegens 
vertrek naar...

Brzezinski, L 04-03-1986 01-09-2022 Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te 
sturen. 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;  
• de reden waarom u het niet eens bent met dit 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: 040-2893893.

www.geldrop-mierlo.nlwww.geldrop-mierlo.nl


