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Gemeente actueel

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE
Maandag 3 oktober 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag commissie 

Ruimte van 5 september 2022 
4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 uur 5.  Ruimtelijke visie Bleekvelden 

2022 (RV GM2022-1334018) 
(portefeuillehouder Marc Jeucken)
In januari 2020 heeft de raad de 
ruimtelijke visie voor de Bleekvelden 
vastgesteld. Sinds de vaststelling is 
er veel veranderd. Daarom wordt nu 
voorgesteld om deze geactualiseerde 
Ruimtelijke visie Bleekvelden vast te 
stellen. 
Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Beeldvorming
20.15 uur 6.  Omgevingswet: delegatie, 

adviesrecht raad, verplichte 
participatie

(portefeuillehouder Marc Jeucken)
De Omgevingswet leidt tot aanpassin-
gen in de regelgeving voor wat betreft 
de delegatie van bevoegdheden aan 
het college, het adviesrecht van de 
raad en de verplichte participatie. De 
raad heeft wel mogelijkheden om aan 
te geven hoe hij een en ander exact 
wil regelen.
Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

21.15 uur 7.  Programma Grondbeleid en 
kostenverhaal 
(portefeuillehouder Jeucken)  

In de omgevingsvisie is opgenomen 
dat er een Programma Grondbeleid 
en Kostenverhaal wordt opgesteld. 
Aan de hand van een presentatie 
komen een aantal vragen en 
afwegingen aan de orde.
Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
22.15 uur 8. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger of /belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.
De bijbehorende stukken van de agendapunten kunt u in-
zien op onze gemeentelijke website: www.geldrop-mierlo.nl 

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de 
griffi e aanmelden, telefonisch op 14 040 of 040-2893893 of 
per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal 
goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte 
uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal 
op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De grif-
fi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij 
de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de 
vergadering uitdelen.

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING
Dinsdag 4 oktober 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag commissie 

Samenleving van 6 september 
2022 

4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit 
de gemeenschappelijke regelingen 
(o.a. MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 uur 5. Presentatie MEE 

(portefeuillehouder Sanders-
De Jonge)
Naar aanleiding van de motie ‘herij-
king subsidiebeleid’ is afgesproken 
met de raad dat de 50.000+ subsi-
dieaccounts: ‘jaarlijks aan de raad 
presenteren op welke wijze en in 
welke mate zij de afgesproken doelen 
hebben behaald en hoe zij de ver-
leende subsidie hebben ingezet om 
deze doelen te bereiken’.
Nu is het de beurt aan MEE de Meent 
Groep.

Oordeelsvorming
20.15 uur 6.  Geactualiseerde gemeenschap-

pelijke regeling Senzer 
(RV GM2022-1273174)

(portefeuillehouder Looijmans)  
De huidige Gemeenschappelijke Re-
geling (GR) Senzer dateert van 2016. 
Bij de start van Senzer is afgesproken 
om de GR te evalueren. Naar aan-
leiding van de uitgevoerde evaluatie 
heeft het bestuur van de GR Senzer 
een werkgroep governance ingesteld. 
In opdracht van het Dagelijks Bestuur 
heeft deze werkgroep de bestaande 
GR geactualiseerd. 
Het college wil deze geactualiseerde 
GR aangaan, maar moet hier volgens 
de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen toestemming voor vragen aan 
de gemeenteraad. De gemeenteraad 
dient ook in de gelegenheid te wor-
den gesteld om zienswijzen te geven 
over de nieuwe regeling.
Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

20.45 uur 7. Een toekomstbestendig 
Weverijmuseum opstellen 
businessplan en tijdelijke bedrijfs-
voering (RV GM2022-1100601)
(portefeuillehouder Looijmans)
Het Weverijmuseum wil haar bedrijfs-
voering professionaliseren, hetgeen 
in algemene zin door de gemeente 
wordt ondersteund. De gemeente wil 
een tussenstap, waarin wordt bepaald 
op welk niveau we als gemeente een 
Weverijmuseum duurzaam willen 
behouden. Het voorstel is om een In-
terim Manager aan te stellen die aan 
de slag zal gaan met het opstellen 
van een businessplan en de dagelijk-
se leiding van de museumorganisatie, 
zodat in 2023 een uitspraak gedaan 
kan worden over het perspectief op 
de lange termijn. 
Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

facebook.com/gemeente.geldropmierlo
Volg ons op facebook

21.15 uur 8.  Herijking systematiek taskforce 
sociaal domein en gebruik egali-
satiereserve Sociaal Domein (RV 
GM2022-1328944) 

(portefeuillehouder Sanders-
De Jonge)
In de voortgangsrapportage Sociaal 
Domein Q4 2021 zijn voorstellen 
aangekondigd om te komen tot een 
robuuste en toekomstbestendige slui-
tende begroting taskforce tot 2029. 
Hierdoor worden schommelingen en 
tekorten geminimaliseerd en wordt 
het project taskforce minder kwets-
baar. Met dit raadsvoorstel wordt hier 
vorm aan gegeven.
Burgers en belanghebbenden kunnen 
gebruik maken van het spreekrecht.

Algemeen
21.45 uur 9. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een burger of belanghebbende, die al eerder 
heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen 
inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.
De bijbehorende stukken van de agendapunten kunt u in-
zien op onze gemeentelijke website: www.geldrop-mierlo.nl 

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij 
de griffi e aanmelden, telefonisch op 14 040 of 040-2893893 
of per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal 
goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte 
uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal 
op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De grif-
fi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij 
de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de 
vergadering uitdelen.

www.geldrop-mierlo.nl

Bijeenkomst Lokale 
gesprek over de regionale 
opgaven Metropoolregio
Dinsdagavond 11 oktober vanaf 19.30 uur een bijeenkomst 
plaatsvinden voor raadsleden over het Lokale gesprek over 
de regionale opgaven Metropoolregio. Deze bijeenkomst 
zal ook worden gestreamd en is dus via de website van de 
gemeente live te bekijken. Publiek is welkom en mag tijdens 
deze bijeenkomst plaatsnemen op de publieke tribune.

AGENDA* RAADSVERGADERING
Donderdag 6 oktober 2022
’t Plein

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Presentatie
4. Presentatie en aanbieden meer-
jarenprogramma begroting 2023-
2026

Oordeelsvorming
5. Eerste algemene beschouwingen 
op de begroting door de fracties

Algemeen
6. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
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F-35 maakt belevingsvluchten bij voormalige 
vliegbasis De Peel
Een F-35 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht 
voert op 17 oktober een belevingsvlucht uit in de 
omgeving van de voormalige vliegbasis de Peel. Dat 
gebeurt op verzoek van (inwoners) van de omliggende 
gemeenten en heeft als doel om hen het geluid van 
de F-35 te laten beleven. Ter voorbereiding op deze 
belevingsvlucht vinden twee informatiebijeenkomsten 
plaats. Op 3 oktober verzorgt het Ministerie van 
Defensie een openbare informatieavond in het 
gemeentehuis van Gemert-Bakel en op 6 oktober 
in het gemeentehuis van de Gemeente Venray. De 
informatieavond op 6 oktober zal ook te volgen zijn 
met een livestream op internet.

De vlieger van de F-35 vliegt aankomst- en vertrekroutes 
en nadert daarbij de voormalige vliegbasis vanuit verschil-
lende kanten. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt 
onder andere uitleg gegeven over deze routes. Daar-
naast krijgen bezoekers informatie over de onderzoeken 
die met betrekking tot de belevingsvlucht worden gedaan, 
namelijk geluidsmetingen en het belevingsonderzoek. Het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voert de 
geluidsmetingen uit en Invior het belevingsonderzoek. 
Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen over 
deze onderwerpen. 

U bent op 3 of 6 oktober om 19.00 uur van harte uitge-
nodigd om één van deze bijeenkomsten bij te wonen. De 

informatieavond zal omstreeks 21.00 uur eindigen. De 
ruimten in het gemeentehuis zijn ruim maar niet onbe-
perkt. Daarom worden geïnteresseerden verzocht om zich 
van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.
nl onder vermelding van naam en woonplaats. Vanaf 3 
oktober is de informatie over de belevingsvlucht terug-
lezen op http://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthaven-
besluiten/luchthavenbesluit-de-peel/ onder “Belevings-
vlucht 17 oktober”. Daarnaast is informatieavond op 6 
oktober ook te volgen met een livestream op internet.
Adressen bijeenkomsten:
•  3 oktober: Gemeente Gemert-Bakel (Ridderplein 1, 

5421 CV Gemert)
•  6 oktober: Gemeente Venray (Raadhuisstraat 1, 

5801 MB Venray)

Heropening vliegbasis De Peel
Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Door de 
verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet 
Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire 
vluchten toe. Onder meer door het sluiten van vliegbases 
Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar gele-
den heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal 
vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna 
vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimte-
gebrek op vliegbases op te lossen. Defensie wil dan jaar-
lijks 3x6 weken vanaf De Peel vliegen met F-35 jachtvlieg-
tuigen.

4 oktober - Dieren(welzijn)dag 
Op 4 oktober is het dieren(welzijn)dag. Een dag dat 
huisdieren vaak extra worden verwend en er extra goed 
voor ze wordt gezorgd. Goed voor het dierenwelzijn. 
Uiteraard is het ook belangrijk om dit de rest van het 
jaar ook te doen en voldoende tijd en aandacht aan uw 
huisdier te geven. Ook de gemeente Geldrop-Mierlo 
heeft een warm hart voor dierenwelzijn. In het voorjaar is 
de nota dierenwelzijn vastgesteld met diverse speer- en 
aandachtspunten voor de komende jaren. Een belangrijke 
taak van de gemeente is de zorg voor zwerfdieren. De 
gemeentelijke taken op dit gebied worden sinds 1 januari 
2022 uitgevoerd door de Stichting ROZE (Regionale 
Opvang Zwerfdieren).  Dierendag 2022 is een goed 
moment om u op hun activiteiten te attenderen:

Stichting ROZE
Deze Stichting is verantwoordelijk voor de opvang van 
zwerfdieren en wilde dieren in nood voor Eindhoven en 13 
regiogemeenten. De stichting beschikt over opvangfacili-
teiten voor honden, katten, konijnen, knaagdieren, vogels, 
hobbydieren en reptielen/amfi bieën. In het wild levende 
dieren uit de regio worden 24 uur opgevangen en verzorgd 
en gaan vervolgens naar Vogelasiel Someren.  

Huisdier gevonden / kwijt? 
Heeft u een huisdier gevonden, neem dan contact op met 

de meldkamer van de dierenambulance. Zij controleren of 
het dier al als vermist is aangemeld en sturen eventueel een 
dierenambulance voor een chipcontrole. Bent u uw huisdier 
kwijt, meld het dan aan op onze website www.rozeindhoven.
nl/gevonden-dieren, op www.amivedi.nl en op social media.

Dieren ter adoptie 
Dieren die een thuis zoeken staan op www.rozeindhoven.
nl/asieldieren, www.dierenasiels.com en op social media. 
Heeft u interesse in een dier, dan kunt u een online intake-
formulier invullen. Is er een potentiële match, dan neemt de 
opvang contact met u op voor een eerste live kennismaking.

Dieren in nood 
Is er een dier in nood? Bel dan de dierenambulance via 
040-7470100. Dit nummer is 24/7 bereikbaar (tussen 22:00 
en 9:00 alleen voor spoed). 

Meer informatie 
De stichting ROZE werkt vanuit een nieuw, duurzaam 
opvangcentrum aan de Kanaaldijk Noord 127a in Eindhoven.
Inmiddels werken er vijftien betaalde medewerkers, een 
aantal stagiaires en vele vrijwilligers om de dieren in de 
opvang de best mogelijke zorg te geven en alles wat er bij de 
opvang komt kijken in goede banen te leiden.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen
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 delen 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 7 en 12 jaar die moeite 
hebben met sociale vaardigheden en bestaat uit 8 bijeen-
komsten.

Er wordt gestart met een intakegesprek met ouders/
verzorgers 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.

Aanmelden kan via: mee@meedemeentgroep.nl. Vermeld 
daarbij naam, geboortedatum kind, naam ouders, telefoon-
nummer en emailadres.

Inloopochtend 
OuderWijzer

Wekelijks organiseert OuderWijzer een inloopochtend 
voor ouders in de gemeente Geldrop-Mierlo. De 
inloopochtenden zijn op woensdag van 09.30 uur 
tot 11.30 uur op de Willem Barentszweg 4 in Geldrop. 
Tussen die tijden loop je binnen wanneer je wilt en blijf 
je zolang je zin hebt. Voor een praatje, gericht advies, of 
gewoon een kop thee.

Je kunt hier bijvoorbeeld ook terecht om je kindje te wegen. 
Ook leuk: er is een sportcoach die gymoefeningen doet 
met de aanwezige baby’s en peuters. En is er een ouder 
broertje of zusje bij? Dan kan die hier ondertussen lekker 
even spelen.

Voor tips en informatie over alles wat jou als ouder 
bezighoudt
Iedere ouder heeft vragen. En niemand heeft alle 
antwoorden. Maar samen weten we wél heel veel. Als je 
meer weet, kun je meer voor je kind betekenen. En ben je 
beter voorbereid op iedere nieuwe fase van het ouderschap. 
Precies daarom is OuderWijzer er. Als (aankomende) vader 
of moeder gaat er een compleet nieuwe wereld voor je open, 
waarin je je eigen weg mag vinden. En je hoeft dat niet alleen 
te doen. Kom je naar onze inloopochtend? 

Ouderbijeenkomsten voor iedereen
Een kind grootbrengen gaat niet vanzelf, dit vereist goed 
ouderschap en brengt voor alle ouders de nodige stress en 
onzekerheden met zich mee. Ook bij het vierde kind wordt 
een kind grootbrengen nooit routine. Het is fi jn om onzeker-
heden en twijfels met elkaar te kunnen en durven bespreken. 
Samen vooruit te kijken naar wat gaat komen en wat dit voor 
jou betekent, de vragen die iedereen heeft te bespreken en 
goede ideeën met elkaar te delen.

Het is belangrijk dat alle ouders naar deze bijeenkomsten 
kunnen. Daarom is deelname geheel gratis. Als ouder mag 
je dit niet missen. Je wilt tenslotte het beste voor je kind.

Kijk op de website van www.OuderWijzer.nl waar en wan-
neer de komende tijd ouderbijeenkomsten in Geldrop-Mierlo 
plaatsvinden.

Ga naar www.geldrop-mierlo.nl.
Meer weten over de gemeente?
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Ontmoet en verbind tijdens de Week 
van de Ontmoeting in Geldrop-Mierlo
Iedereen wil zich graag goed voelen en iedereen gunt 
dat een ander zich ook goed voelt. Tijdens de Week 
van de Ontmoeting (29 september t/m 6 oktober) staat 
ontmoeting en verbinding centraal. Daarom worden er 
rond deze week verschillende activiteiten in Geldrop-
Mierlo georganiseerd voor jong en oud! 

Actief, gewaardeerd en verbonden met anderen. Helaas is 
dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een klein steuntje 
in de rug kan een groot verschil maken voor jezelf of voor 
een ander. Hoe zorg je voor fi jne contacten en ontspan-
ning? Als we dat samen doen staan we sterker! Daarom 
hebben we een mooie programma samengesteld voor 
iedereen. 

Voor een lekker soepje kan je 28 september naar de Soep-
Inn bij Den Akert. Of kom op 28 september, 3 of 6 oktober 
een heerlijk kopje koffi e of thee drinken met een gebieds-
regisseur in de tent of in de Huiskamer van Mierlo. Ben 
jij de slimste van Geldrop-Mierlo? En denk jij dat je vol-
doende kennis hebt om de pubquiz van Kaffee Katoen te 
winnen? Meld je dan aan voor de pubquiz voor jongeren 
op 4 oktober. Zien we je daar? Ontdek wat jij (nog meer) 
kan doen via www.fi tenpitgeldropmierlo.nl/week-van-de-
ontmoeting. 

Wat te doen na de Week van de Ontmoeting?
Wil jij als inwoner van Geldrop-Mierlo zelf een activiteit 
organiseren die in het teken staat van ontmoeting en 
verbinding? Of een actie in het kader van een van de 
andere thema’s van Fit&Pit? Dit ondersteunen we graag! 
Via onze website kan je hier dan ook subsidie voor aan-
vragen. Wil jij bijvoorbeeld koken voor de buurt? Samen 
met je leeftijdsgenoten sporten? Of heb jij hele andere 
ideeën? Laat het ons weten via 
https://www.fi tenpitgeldropmierlo.nl/meedoen/.  

Oekraïense vluchtelingen 
blij en dankbaar voor 
tijdelijke woonruimte
Nadat alle bouwwerkzaamheden waren afgerond 
verhuisden twee weken geleden de eerste 
vluchtelingen naar de Stationsstraat 33 in Geldrop. 
De eerste reacties? Alle bewoners, het zijn er 
momenteel 49, zijn  heel blij met hun nieuwe 
huisvesting en dankbaar voor de manier waarop ze 
ontvangen zijn in het gebouw en in de buurt. 

Na het inrichten en inruimen van de eigen studio’s viel al 
snel op dat bewoners ook het contact met landgenoten 
heel prettig vinden. De gezamenlijke ruimtes om te 
koken, te eten of tv te kijken worden goed gebruikt en 
er ontstaat als vanzelf verbinding, een gesprek of een 
helpende hand.  

Er zijn huisregels opgesteld en samen is men 
natuurlijk verantwoordelijk voor een goede leefsfeer in 
het gebouw. LEVgroep zorgt voor de begeleiding van de 
bewoners en voor de veiligheid in en rondom het pand is 
er beveiliging aanwezig.

Tot nu toe dus alleen maar lof! Dank aan de bewoners, 
vrijwilligers, begeleiding én de inwoners uit de buurt die 
hun betrokkenheid op allerlei manieren tonen. Dank 
daarvoor!

Asfaltonderhoud Laan der 
Vier Heemskinderen
(26 september t/m 6 november)
Vanaf maandag 26 september gaan we asfaltonderhoud 
uitvoeren op de noordelijke rijbaan van de Laan der Vier 
Heemskinderen tussen het Bogardeind en de rotonde 
Dommeldalseweg. De werkzaamheden betreffen het 
vervangen van de asfalttoplaag en het aanpassen van de 
bandelijn aan de noordzijde (zijde Brandweerkazerne). 
De werkzaamheden gaan naar verwachting tot en met 
zondag 6 november duren. 

Weekeind afsluiting 5 en 6 november
Voor het aanbrengen van de asfaltoplaag is het noodzakelijk 
de noordelijke rijbaan tussen het Bogardeind en de rotonde 
Dommeldalseweg op zaterdag 5 november en zondag 6 
november af te sluiten voor al het verkeer. Verdere infor-
matie over de planning van de weekend afsluiting volgt in 
een later stadium.

Verkeershinder
Buiten de weekendafsluiting blijft de Laan der Vier Heems-
kinderen in 2 richtingen open.
Voor de werkzaamheden buiten de weekendafsluiting wordt 
één van de twee noordelijke rijbanen afgesloten hierdoor 
moet rekening gehouden worden met vertraging op deze 
route. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer 
informatie? Neemt u dan contact op met Willy van de Wes-
terlo of Bas van Lieshout, afdeling Ruimte, te bereiken via 
telefoonnummer 04-2893893.

Vernieuwing waterleidingen 
in Geldrop

Vanaf 4 oktober 2022 vernieuwt Brabant Water de water-
leidingen in de: gehele Sluisstraat en gedeeltelijk in de 
Willem van Gendtstraat, Jan van Galenstraat, jan Evertsen-
straat, Karel Doormanstraat, Adriaen Bankertstraat, Jan van 
Amstelstraat, Van Alemondestraat, Piet Heinstraat, Korte-
naerstraat, Admiraal de Ruijterstraat, Maarten Trompstraat 
en Jacob van Wassenaarstraat, Van Gennipstraat, Pessers-
hof, Goorstraat, Baron van Tuyl van Serrooskerkenstraat, 
De Raadstraat en Terborgstraat.

Wat merkt u er thuis van?
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen 
tussen 7.30 en 17.00 uur. Wij zorgen ervoor dat u hiervan zo 
min mogelijk merkt. Toch is overlast helaas onvermijdelijk. 
Wanneer wij bij u in de straat aan het werk zijn, hebt u 
misschien even geen water. U ontvangt hierover vooraf 
bericht per brief of kaartje. Meestal hoeft u niet thuis te 
blijven voor onze werkzaamheden. Moeten we wel bij u 
in huis aan de leiding werken? Dan maken wij op tijd een 
afspraak.

Overlast op straat
Tijdens de werkzaamheden moeten we de straat open-
breken. Uw straat, oprit of parkeerplaats zijn dan tijdelijk 
niet bereikbaar. Wij herstellen het straatwerk steeds zo snel 
mogelijk.

Meer informatie
Woont u in het gebied waar de leidingen vernieuwd worden? 
Dan ontvangt u een persoonlijke brief, met meer informatie 
over de werkzaamheden. U kunt ook kijken op
www.brabantwater.nl/vernieuwingleidingnet. 

Afscheid raadslid Richard van de 
Burgt en Installatie raadslid 
Marie Heleen van de Ven-Schoofs
In de raadsvergadering van maandag 26 september 
2022 heeft Richard van de Burgt afscheid genomen als 
gemeenteraadslid. Van de Burgt was al vanaf 2011 actief in 
de Geldrop-Mierlose politiek. Hij startte in 2011 als fractie-
assistent en werd vanaf 2014 raadslid en fractievoorzitter. 
Burgemeester Van Bree heeft Van de Burgt tijdens de 
raadsvergadering in een persoonlijk woordje bedankt 
voor zijn inzet voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Met het stoppen van Richard van de Burgt als raadslid kwam 
een vacature vrij bij de PvdA. Deze vacature wordt inge-
vuld door Marie Heleen van de Ven-Schoofs. Zij is op 26 
sep-tember geïnstalleerd als raadslid. Het afgelopen jaar is 
Marie Heleen van de Ven-Schoofs al actief geweest voor de 
PvdA als burgercommissielid.

Links: Richard van de Burgt (PvdA), Rechts: Marie Heleen 
van de Ven-Schoofs (PvdA))
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bovenland 26 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 september 2022
Omschrijving :  het bouwen van een mantel-

zorgwoning
Zaaknummer : 17711387614

Locatie : Parallelweg 40 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 september 2022
Omschrijving : uitbreiden badkamer
Zaaknummer : 17711387695

Locatie :  Lambertushof ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 

  Huisnummer) 150 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 september 2022
Omschrijving :  rooien moeraseik in verband met 

zwamaantastingen
Zaaknummer : 17711394461

Locatie : Smient 17 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 september 2022
Omschrijving : renoveren voorgevel
Zaaknummer : 17711394581

Locatie : Korte Kerkstraat 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 september 2022
Omschrijving :  verbouwen bovenwoning naar drie 

appartementen
Zaaknummer : 17711394672

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Omschrijving : realiseren mantelzorgwoning
Zaaknummer : 17711328474

Locatie : Hertenkampstraat 10 in Mierlo
Omschrijving : uitbreiden woning
Zaaknummer : 17711332903

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie :  Beneden Beekloop ongenum-
merd (openbare ruimte nabij 
huisnummer 90) in Geldrop

Verzenddatum besluit :  19 september 2022
Omschrijving :  rooien twee populieren in verband 

met slechte conditie en door tak-
breuk 

Zaaknummer : 17711357289

Locatie :  Hullenaar ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 3) 
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 19 september 2022
Omschrijving :  rooien es in verband met slechte 

conditie en veel dood hout
Zaaknummer : 17711357349

Locatie :  Bosrand ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
142) in Geldrop

Verzenddatum besluit :  19 september 2022
Omschrijving :  rooien acht sierkersen in verband 

met matige/slechte conditie, zijn 
niet duurzaam te behouden

Zaaknummer : 17711358110

Locatie : Lijndje 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 september 2022
Omschrijving :  aanbrengen dakisolatie aan 

buitenzijde met nieuwe dakpannen 
en vervangen betonnen voordeur-
luifels

Zaaknummer : 17711225377

Locatie : Marktstraat 80 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 september 2022
Omschrijving : garage
Zaaknummer : 17711351396

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 
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 telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Gulbergen, Mierlo
Verzenddatum besluit :  22 september 2022
Omschrijving :   Dak van Brabant op zondag 9 

oktober 2022
Zaaknummer :  1319734
Locatie :   Skandiawijk/Ganseboom, 

Geldrop
Verzenddatum besluit :  22 september 2022
Omschrijving :   Halloweentocht door de wijk Hulst 

op zaterdag 29 oktober 2022
Zaaknummer :  1367296

Locatie :  Mierloseweg 1, Geldrop
Verzenddatum besluit :  22 september 2022
Omschrijving :   Dierendag op 2 oktober 2022 bij de 

kinderboerderij 
Zaaknummer :  1389221

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 voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Aanleg wadi Akert
De gemeente Geldrop-Mierlo is van plan een wadi te 
maken ter hoogte van huisnummer 144 t/m148. Door de 
aanleg van de wadi zal de wateroverlast afnemen. Ook wil-
len we het water langer vasthouden, in plaats van het direct 
af te voeren. Hierdoor krijgt het de kans krijgt in de bodem 
te infi ltreren. Dit verbetert de grond-
waterstand en gaat verdroging tegen.

Werkzaamheden starten in oktober
De werkzaamheden starten half 
oktober, onder voorwaarde dat alle 
procedures zijn afgerond. Zodra er 
meer bekend is over het project, zoals 
de exacte startdatum, vind u dit terug 
op onze webpagina en 
sociale media.

Maatregelen wateroverlast
Dit project is één van de maatregelen 
die de gemeente neemt om de water-
overlast te bestrijden. Meer weten? 
Kijk op de projectpagina op onze 
website: https://www.geldrop-mierlo.nl/
projecten-aanpak-wateroverlast/. 

Heeft u nog vragen over dit bericht? Of wilt u meer infor-
matie? Neemt u dan contact op met Pieter Cuijten, afdeling 
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 2893893.

Gemeente zoekt 
klimaatburgemeesters
Zorg jij ervoor dat de straten schoon 
blijven door regelmatig zwerfafval op te 
ruimen, help jij mensen bij het isoleren van hun huis of 
draag jij op een andere manier een steentje bij aan een 
gezonder klimaat? Dan ben jij misschien wel de ideale 
klimaatburgemeester van Geldrop-Mierlo. 

In het kader van de Nationale Klimaatweek van 31 oktober 
tot 6 november is het ministerie van Economische Zaken op 
zoek naar klimaatburgemeesters in heel Nederland. Ook in 
onze gemeente zijn we daarom op zoek naar mensen die 
het leuk vinden om zich tijdens deze week extra in te zetten 
voor duurzaamheid en hier aandacht voor te vragen. 

Hoe jij invulling aan de functie wil gaan geven, is aan jou. 
De gemeente denkt hier graag samen met jou over na. 
Je mag in ieder geval in gesprek met burgemeester Jos 
van Bree en wethouder Frans Stravers, om het samen te 
hebben over hoe we onze gemeente het best kunnen 
verduurzamen. Oud-wethouder Rob van Otterijk is alvast 
één van de nieuwe klimaatburgemeesters, maar we zijn op 
zoek naar nog meer kandidaten. Geïnteresseerd? Meld je 
aan op https://nkw2022.nl/klimaatburgemeester/aanmelden.



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.

BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER 
EN WETHOUDERS

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

•  Rijkswaterstaat gelegen aan De Zegge 1 te Geldrop, voor 
het veranderen van een steunpunt ten behoeve van de 
gladheidbestrijding.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen
van 29 september t/m 13 oktober 2022 (2 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 
telefonisch een afspraak maken met Ralph van Gogh, 
telefoonnummer 040-2893893.

Geldrop, 22 september 2022

Gehandicapten parkeerplaats
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 19 september 2022 besloten:

de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning Karrewiel 
8 in Mierlo in te trekken;

Dit verkeersbesluit ligt vanaf 29 september 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 schrifte-
lijk uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.

Bezwaar vertrokken naar onbekende bestemming:
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan in-
geschreven. 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...

Delkowska, JH 18-03-1988 29-07-2022 Onbekend
Mlakić, S. 26-10-1986 29-07-2022 Onbekend
Baboi, P 12-05-1995 29-07-2022 Onbekend
Mocanu, GI 19-02-2002 29-07-2022 Onbekend
Mocanu, G 28-01-1995 29-07-2022 Onbekend
Mirzac, F 11-03-1997 29-07-2022 Onbekend
Stoica, F 26-02-2001 29-07-2022 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.
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Gemeente actueel


