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Speel de gratis escaperoom en leer hoe 
je drugscriminaliteit kunt herkennen
Drugscriminaliteit is een vorm van georganiseerde mis-
daad. Het is wel zichtbaar, maar moeilijk om te zien als je 
niet weet waar je op moet letten. Om onze inwoners op 
een leuke manier te helpen om signalen van drugscri-
minaliteit te herkennen is er een nieuw, online spel ont-
wikkeld met de naam Eenheid75. Het is begin november 
gestart maar je kunt nog steeds meespelen! Ook hebben 
we gezorgd voor een leuke activiteit in de kerstvakantie: 
namelijk een gratis escaperoom. 

Vanaf maandag 2 januari tot en met in elk geval zondag 
8 januari kun je gratis de escaperoom bezoeken in sport-
café de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 22 in Mierlo. 
Je kunt eerst het spel Eenheid75 spelen door de speciale 
‘Eenheid75’ app te downloaden in de Appstore of Google 
Playstore. Voor het spelen van het spel eenheid75 heb je 
de speciale game krant nodig die in november huis aan 
huis is verspreid. Heb je de krant niet meer? Dan kun je 
hem bekijken via www.geldrop-mierlo.nl/eenheid75 of via 
www.eenheid75.nl/geldrop-mierlo. Na afl oop kun je reserve-

ren voor deelname aan de escaperoom. 
Heb je het spel al gespeeld? Dan kun je 
je rechtstreeks inschrijven voor de es-
caperoom. 

Inschrijven?
Wil je meedoen aan deze leuke activiteit en tegelijk meer 
leren over drugscriminaliteit? Schrijf je dan snel in via 
https://eenheid75.nl/Geldrop-Mierlo. Je kunt maximaal met 5 
personen per team deelnemen. De escaperoom is alleen te 
bezoeken als je je vooraf hebt ingeschreven hiervoor via het 
online reserveringssysteem. 

Let op: Er zijn maar een beperkt aantal plekken en vol is vol. 
We kijken na de kerstvakantie (afhankelijk van de interesse) 
of we de escaperoom nog langer kunnen aanbieden. 

De game krant die je nodig hebt om het spel te spelen vind je 
op www.geldrop-mierlo.nl/eenheid75  of op www.eenheid75.
nl/geldrop-mierlo 

Mantelzorgcafé Geldrop-Mierlo: mantelzorgers 
ontmoeten mantelzorgers
Speciaal voor al onze mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo 
organiseren wij het mantelzorgcafé. Hoe fi jn is het om 
even je verhaal te doen bij iemand die je begrijpt, om-
dat je in hetzelfde schuitje zit of hetzelfde hebt meege-
maakt? U bent van harte welkom bij het mantelzorgcafé 
om gezellig samen even een kop koffi e of thee te komen 
drinken en/of ervaringen uit te wisselen. Gewoon even 
wat tijd voor uzelf!

Tijdens de inloop is altijd een van de gastvrouwen aanwezig, 
Ricky Sanderse en Nelly de Hoon. Zij ontvangen u graag, 
dus loop gerust eens binnen! U bent van harte welkom. 

Wanneer: 
• Woensdag 4 januari tussen 11.00 – 13.00 uur  bij Heeren-

huys 23 in Geldrop
• Donderdag 5 januari tussen 10.00 – 11.30 uur bij Restau-

rant den Heuvel in Mierlo 

Kerstboodschap burgemeester Jos van Bree

Het jaar nadert zijn einde en de feestdagen staan 
voor de deur. Voordat u en ik me onderdompel in de 
kerstsfeer wil ik nog even de gelegenheid nemen om 
wat gedachten met u te delen.

Kerstmis is voor velen van ons een feest van tradities, hoop 
en saamhorigheid. Samen dingen doen zorgt voor verbon-
denheid en een sfeer van gelijkheid. Saamhorigheid is als 

een warme deken op een kille winteravond. Het kerstver-
haal laat ons zien dat, hoe erg het er ook aan toe gaat in de 
wereld, hoezeer je ook gevormd bent door het leven. Er is 
altijd iemand die er voor je wil zijn als je je er voor openstelt. 

In deze onzekere tijden is verbondenheid de belangrijkste 
manier om polarisatie tegen te gaan. Geen vooroordeel 
hebben over mensen die we niet kennen of instanties waar-
van we de keuzes niet begrijpen: ‘ze doen toch wat ze zelf 
willen’, ‘ze denken alleen maar aan zichzelf’, ‘ze snappen 
ons niet’. Het voedt de tweedeling in onze maatschappij en 
daarmee een klimaat waarin het ‘wij tegen zij’ ontstaat en 
waarin iedereen zich, langzaam maar zeker, onveilig, onvrij 
en ontheemd gaat voelen.

Laten we niet vasthouden aan onze eigen overtuiging, maar 
open staan voor de normen en waarden van een ander. 
Elkaar de hand toesteken om samen naar een oplossing 
te zoeken. Oprecht luisteren naar elkaar, snappen wat de 
ander belangrijk vindt en jezelf kwetsbaar opstellen, dat is 
waar begrip ontstaat. 

De Kersttijd is een tijd van bezinning. Het kerstverhaal biedt 
ons hoop en een belofte op een betere, meer rechtvaardige 
en gezonde wereld.  Het laat ons beseffen dat we elkaar als 
mensen nodig hebben, dat saamhorigheid en verbonden-
heid ons als mensen verbindt en gelukkiger maakt. 

Laten we elkaar dus vasthouden in deze zorgelijke tijd. 
Want aandacht, betrokkenheid en naastenliefde zijn de 
bakens waarmee we deze onstuimige zee van uitdagingen 
kunnen overwinnen. 

Ik wens u namens het gemeentebestuur hele fi jne feestda-
gen met veel hoop, saamhorigheid en verbondenheid met 
iedereen die u lief is. En misschien ook wel met iemand die 
u nu nog niet kent of waarmee u nog wat recht te strijken 
heeft. Grijp die kans, het helpt ons elkaar beter te begrijpen!

Bekijk de Kerstboodschap op de social mediakanalen van 
de gemeente Geldrop-Mierlo.

Start bouw huur- 
en koopwoningen 
’t Landkaartje in 
Luchen
Bouwbedrijf van Grunsven is gestart met de bouw 
van zowel huur- als koopwoningen in ’t Landkaartje 
in Mierlo! In de eerste fase van ’t Landkaartje zullen 
8 koopwoningen en 19 huurwoningen worden 
opgeleverd. Op 22 december 2022 start de verkoop van 
de koopwoningen, de huurwoningen worden op een 
later moment aangeboden. Kijk voor meer informatie 
en het interesseformulier op www.hetlandkaartje.nl 

Luchen ‘t Landkaartje is onderdeel van de wijk Luchen, 
een nieuwe wijk aan de rand van Mierlo grenzend aan bos 
en open landschap. De wijk heeft een groen, landelijk ka-
rakter, waar duurzaamheid en het gebruik van natuurlijke 
materialen voorop staat. Fase 1 en 2 zijn al gerealiseerd. 
Er is een grote diversiteit aan woningen te vinden in Lu-
chen, zowel in stijl als type woningen. Daarnaast zijn er 
veel recreatiemogelijkheden door de verschillende loop- 
en wandelroutes die zich in het gebied bevinden. Voor-
zieningen zijn ook goed bereikbaar met het centrum van 
Mierlo vlakbij en een multifunctioneel centrum met onder 
andere een brede school op loopafstand.  Meer weten 
over Luchen: www.luchen.geldrop-mierlo.nl 

OuderWijzer wordt gesteund door 
de gemeente Geldrop Mierlo

“Niemand heeft 
alle antwoorden. 

Maar samen 
weten we 
heel veel.”

www.ouderwijzer.nl

Staan de nieuwste bijeenkomsten van 
OuderWijzer al in jouw agenda?
Kom in contact met andere ouders, kijk vooruit naar wat 
gaat komen en bespreek samen wat jullie bezighoudt.

Bekijk de eerstvolgende data en meld je aan op 
www.ouderwijzer.nl/bijeenkomsten.
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Donderdag 5 januari 2023: Kerstboominzameling
Op Donderdag 5 januari 2023 worden de oude kerstbo-
men ingezameld. U kunt uw boom alleen inleveren tus-
sen 18.00 uur en 19.00 uur op de hieronder vermelde 
plaatsen. De boom moet zonder versiering, lichtjes en 
plastic zak of emmer worden aangeboden. De organisa-
tie ligt in handen van Stichting De Drie Harten. Leden 
van Don Bosco en Scouting Mierlo nemen de bomen in 
ontvangst. U krijgt van hen een lot, waarmee u mee kunt 
doen aan een loterij.

Inzamelpunten in Geldrop
• Centrum: Parkeerplaats Het Machinaal
• Skandia: Plein Brink/Beneden Beekloop
• Hulst: Ganseboom/Leemkuilen
• Braakhuizen-Noord: Volmolenplein en Winkelcentrum 

Wielewaal
• Braakhuizen-Zuid: St. Jozefplein
• Oranjeveld: Sluisstraat, nabij huisnummer 154
• Coevering: Roelantlaan (parkeerplaats voor terrasfl at) en 

Joris van
• Spilbergenstraat/Willem van Ruysbroekstraat
• Akert: Eikelaar, bij de gymzaal

• Beekweide: Pastoor 
van Hooffstraat

• Bronzewei: 
P.J. Zweegersplein

• Genoenhuis: 
Westernisse en Laan 
van Tolkien, naast 
huisnummer 112

Inzamelpunten in Mierlo
• Beuk: Naast huisnummer 4
• Dorpsstraat: Plein voor voormalige gemeentehuis Mierlo
• Sporthal: Parkeerplaats bij Sporthal De Weijer
• Schoolstraat: Hoek Kerkakkers/Schoolstraat
• Luchen: bij de school aan de Geelgors en Vlinderlaan/

hoek Distelvlinder

Inzameling gemist?
Het is niet de bedoeling dat u uw kerstboom aan de straat 
legt; deze bomen worden niet opgehaald. Heeft u de inza-
meling gemist? Lever uw boom dan in bij de Milieustraat aan 
het Emopad in Geldrop.

Verknal het niet voor jezelf of 
een ander

Houd de jaarwisseling 
veilig en gezellig!
Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling 
feestelijk, maar vooral ook veilig en prettig te laten 
verlopen leest u deze laatste weken van het jaar al-
les over de jaarwisseling en hoe u kunt meehelpen de 
jaarwisseling veilig en gezellig te laten verlopen!

Deze week: maatregelen om overlast en schade te be-
perken, veilig vuurwerk kopen en afsteken, opruimen 
van vuurwerkresten

Fysieke maatregelen
We proberen zoveel mogelijk schade en vernielingen in 
de openbare ruimte te voorkomen. Zo krijgen afvalbakken 
een zogenaamde vuurwerkklep. Dit is om te voorkomen 
dat er vuurwerk in wordt gegooid. Nadeel is, dat de af-
valbakken dan enkele dagen niet te gebruiken zijn. We 
houden veel gebruikte afvalbakken (in de centra) zo lang 
mogelijk open. We kiezen in dit geval toch voor de veilig-
heid. Hopelijk geldt dat ook voor iedereen die vuurwerk 
afsteekt.

Veilig vuurwerk kopen
Legaal vuurwerk koopt u op 29, 30 of 31 december bij 
de erkende verkooppunten. Die verkooppunten worden 
gecontroleerd en voldoen aan veiligheidseisen. Vuur-
werkverkopers zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen 
en aansteeklonten aan klanten mee te geven. Zij moeten 
ook uitleg geven over hoe u het vuurwerk veilig afsteekt.

Veilig vuurwerk afsteken
Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tijdens 
de wettelijke afsteekperiode van 31 december 18.00 tot 
1 januari 02.00 uur. 

Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier-
buiten naar kijken? Elk jaar weer gebeuren er veel on-
gelukken met vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 
jaar zijn de grootste risicogroep en het merendeel van de 
slachtoffers heeft het vuurwerk niet zelf afgestoken! 

Voorkom gevaarlijke situaties: 
• Lees de gebruiksaanwijzing om het vuurwerk op de 

juiste manier af te steken of de juiste hulpmiddelen te 
gebruiken;

• Draag bij het afsteken van vuurwerk een vuurwerkbril;
• Gebruik altijd een aansteeklont
• Houd voldoende afstand 

Meer tips over het veilig afsteken van vuurwerk vindt u 
bijvoorbeeld op de website van veiligheid.nl: https://www.
veiligheid.nl/adviezen/tips-en-advies/tips-om-veilig-met-
vuurwerk-om-te-gaan  

Opruimen van vuurwerkresten
Veel mensen ruimen vuurwerkresten niet op. Dit is niet 
alleen gevaarlijk – kinderen gaan op 1 januari vaak op 
zoek naar oud vuurwerk om dit alsnog aan te steken – het 
geeft ook veel rommel. Dit is natuurlijk niet nodig. Het is 
een kleine moeite om de vuurwerkresten na het knallen 
even zelf op te ruimen! 

Samen kunnen we zorgen voor een veilige jaarwisseling!

Pankenstraat en Berkhouthof

Straatnaamwijziging in Mierlo
Aan het verlengde van de Burgemeester Pankenstraat 
worden 4 nieuwe woningen gebouwd. Eerde bleek al dat 
de bewoners het niet eens waren over de naam en huis-
nummering van deze nieuwe woningen. Een deel van 
de bewoners wil omgenummerd worden en een nieuwe 
straatnaam krijgen om bestaande problemen met de 
vindbaarheid van hun woningen op te lossen, een ander 
deel van de bewoners ervaart hiervan geen problemen 
en geeft er de voorkeur aan om alles ongewijzigd te la-
ten.

Daarom werd in december 2021 besloten om uitsluitend de 
vier nieuwe woningen te voorzien van de straatnaam  ‘Bur-
gemeester Berkhouthof’ en huisnummer 1 tot en met 4. De 
bestaande situatie in de Burgemeester Pankenstraat bleef 
hiermee ongewijzigd. Tegen dit besluit zijn bezwaren inge-
diend waarover de onafhankelijke Commissie voor Bezwaar-
schriften adviseerde om het besluit te herroepen en daar-
voor in de plaats een nieuw besluit te nemen. 

Nieuwe adressen
Het nieuwe besluit houdt in dat de Burgemeester Panken-
straat, vanaf de t-splitsing ter hoogte van huisnummer 16 en 
18 de straat te hernoemd wordt naar “Burgemeester Berk-
houthof’ onder de volgende vernummering:
Burgemeester Pankenstraat 18, 20, 20 a,20b en 20c naar 
huisnummers 1 tot en met 5; Burgemeester Pankenstraat 
2e en 20d naar huisnummer 1 1 en 10; aan de vier nieuwe 
woningen de straatnaam “Burgemeester Berkhouthof 1 tot 
en met 4 te vernummeren naar huisnummers 6 tot en met g.

Vergoeding
Natuurlijk zijn betreffende bewoners hierover inmiddels ge-
informeerd. Voor het aanpassen van de adressen en huis-
nummers ontvangen de een vergoeding van € 150,--. Als er 
op een adres één (of meer) bedrijven staan ingeschreven in 
het register van de Kamer van Koophandel op de datum van 
besluitvorming verhoogd met € 500,-.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Afl eggen Ondersteuningsverklaring
Wat is dit?
Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u 
een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groe-
pering.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:
• voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
• bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
• deelnemen met een blanco lijst (geen partijnaam geregis-

treerd hebben)

U kunt het formulier dat hiervoor wordt gebruikt (model H4) 
downloaden van onze website.

Ondersteuningsverklaringen
Om deel te mogen nemen aan de verkiezing moet een 
politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst in-
leveren die wordt ondersteund door minimaal 30 kiezers. Dit 
aantal geldt voor zowel de Provinciale Statenverkiezing als 
voor de Waterschapsverkiezing.

De partij/groepering vult de ondersteuningsverklaring in 
waarna de kiezer deze ter ondertekening krijgt aangeboden. 
De kiezer ondertekent deze verklaring in het gemeentehuis 
en legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen?
Degene die een ondersteuningsverklaring afl egt moet op 30 
januari 2023 (dag van de kandidaatstelling) kiesgerechtigd 
(lees ingeschreven in de BRP) zijn in de gemeente Geldrop-
Mierlo. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, 
mogen een ondersteuningsverklaring tekenen.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverkla-
ring per persoon te tekenen. 
Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Wanneer?
Het afl eggen van een ondersteuningsverklaring kan van 
maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari 2023 in 
het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo. Dit kan van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. In verband 
met de drukte aan de balies vragen wij u om hiervoor een 
afspraak te maken. Dit kan telefonisch of via de website van 
de gemeente.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stel ze via e-mail verkiezingen@
geldrop-mierlo.nl. Of bel team verkiezingen via telefoonnum-
mer (040) 289 38 93. 



 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER
Ik heb wederom een boeiende en leerzame  brief ontvangen uit het dierenrijk
alwaar men natuurlijk druk bezig is met de festiviteiten rond kerst en oud en 
nieuw, maar waar ook duurzaamheid een hot issue is. 

Beste klimaatburgemeester,
Wij hebben kennis genomen van uw gesprek met de burgemeester en we zijn 
blij dat ook hij begaan is met het lot van de natuur. Voor ons blijft wel echt een 
punt van discussie of zachte dwang niet meer resultaten zal opleveren. Wij, als 
chimpansees,  hebben nog steeds de meerderheid en hebben onlangs de Azia-
tische olifanten geboden om wat zuiniger om te gaan met water en zij krijgen nu 
nog maar een keer per week een douche. Is voor mensen trouwens ook genoeg 
hoor. Er wordt wel wat opstandig getoeterd, maar alle chimpansees controleren 
hun waterverbruik en bij overschrijding volgt een disciplinaire maatregel. Wij wil-
len het ook met u hebben over uitstoot. Van CO2 wel te verstaan. Het zal duidelijk 
zijn dat hier heel wat afgepoept wordt en dat al die poep behoorlijk wat uitstoot 
veroorzaakt. Omdat ook wij een bijdrage willen leveren hebben wij een dieren-
referendum gehouden met een vraag: hoe gaan we onze poep reduceren?

We kregen daarop veel interessante antwoorden. Zo vonden de neushoorns(die 
natuurlijk grote hoeveelheden, meer dan 20 kilo per dag, produceren), dat de 
grootpoepers door de gemeente  verschafte anti-laxeermiddelen zouden moe-
ten verkrijgen. Geldrop-Mierlo zou  en Nuenen moeten dan bijdragen naar rato 
van de op hun gebied bepoepte oppervlakte. Gewoon minder poepen gaat niet. 
Ze hadden ook het voorstel om de uitwerpselen af te voeren naar Oost-Europa, 
maar dat gaat in de papieren lopen. Cure voelt daar niets voor. Een voorstel van 
de cavia’s, die zo’n 150 tot 200 keutels per etmaal produceren was om een deel 
van hun poeprechten te verkopen aan de kleine producenten. Dat verkopen van 
rechten op uitstoot vinden wij een grote zwendel. Wij hebben nu de cavia’s ver-
boden bepaalde tijden van de dag te poepen, want die poepen de hele dag, en 
bovendien hun uitwerpselen zelf in een door ons ontwikkeld apparaat te depo-
neren die hun poep omzet in notitieblokjes. Ja ja wij doen aan recycling en in-
novatie, iets waar ze in de regio meer over kletsen dan omzetten in daden. Wij 
hebben ook een startsubsidie aangevraagd bij de provincie om  de door poep 
veroorzaakte uitstoot van C02 af te vangen en op te slaan. Wij hebben al een 
pijplijn voor het vervoer van Co2, maar bij de provincie zit het besluit ook nog 
een paar jaar in de pijplijn.

We doen nog veel meer, maar wij merken ook wel wat verzet. Er is een ADF (Al-
paca Defence Force) opgericht en er was al een blokkade van het restaurant. 

Wij houden u op de hoogte.

Rob van Otterdijk 
Rob van Otterdijk is inwoner van Geldrop-Mierlo en schrijft als onafhankelijk 
opererende ‘klimaatburgemeester’ om de twee weken een column over wat 
hem bezighoudt op het gebied van duurzaamheid.

Verkiezingen Provinciale Staten en 
Waterschappen

Verkiezingsreclame in Geldrop-Mierlo
Beleidsregels verkiezingsreclame
Het maken van verkiezingsreclame in de gemeente Geldrop-Mierlo is aan regels gebon-
den. De beleidsregels die hiervoor zijn vastgesteld vindt u op onze website.

Afwijking van de termijn van plaatsing van de verkiezingsborden
De kandidatenlijsten worden op vrijdag 3 februari defi nitief vastgesteld door het centraal 
stembureau. We willen partijen ook gelegenheid geven om hun verkiezingsposters te laten 
drukken. Daarom wordt in afwijking van wat staat vermeld in de beleidsregels, een termijn 
van 4 weken voor de verkiezingsdatum gehanteerd.

Gezamenlijk plak-moment
Om het beplakken van de verkiezingsborden goed te laten verlopen, organiseert de 
gemeente Geldrop-Mierlo een plak-moment. 
Wanneer :  Zaterdag 11 februari 2023, van 10.00 tot 12.00 uur
Waar : Gemeentewerf Mierlo, Ambachtweg 7, 5731 AE  Mierlo 
Voor wie : Voor zowel de deelnemende partijen voor de verkiezing Provinciale 

 Staten als voor de verkiezing van Waterschap de Dommel en 
 Waterschap Aa en Maas.

Plaatsing borden
De borden zullen maandag 13 en dinsdag 14 februari 2023 worden geplaatst op de vol-
gende locaties:

Aanplakplaatsen in Geldrop:
1. Papenvoort naast de kerk
2. Eindhovenseweg ter hoogte van Hulst
3. Mierloseweg ter hoogte van Johan Peijnenburgweg
4. Volderstraat tegenover Magdalenahof
5. Kruispunt laan der Vier Heemskinderen – Bogardeind (middenberm)
6. Dommeldalseweg tussen postkantoor en medisch centrum
7. De middenberm van de Laan der Vier Heemskinderen ter hoogte van WC Coevering
8. Laan van Tolkien ter hoogte van Elros
9. Middenberm Gijzenrooiseweg ter hoogte van Isuldur tussen lichtmast 193 en 194
10. Middenberm Gijzenrooiseweg ter hoogte van Rielsedijk tussen lichtmast 56 en 57
11. Hoek Frodo – Laan van Tolkien

Aanplakplaatsen in Mierlo:
1. Dorpsstraat ter hoogte van gemeentehuis
2. Bekelaar tegenover de Dwerguil
3. Santheuvel West -Kerkakkers
4. Geldropseweg ter hoogte van Ambachtweg

In de beleidsregels wordt duidelijk vermeld dat het is verboden in, op of boven de openbare 
ruimte, op andere wijze dan hierboven genoemd, verkiezingsreclame aan te brengen.

Reclame in en buiten het stembureau
In het stembureau mogen geen activiteiten plaatsvinden die erop zijn gericht de kiezers in 
hun keuze te beïnvloeden. In de beleidsregels staat daarom vermeld dat het is verboden 
om op de dag van de verkiezingen verkiezingsreclame te maken in of in de onmiddellijke 
nabijheid van een stembureau.

Kijk voor meer informatie over de regels in en buiten het stembureau: Verkiezingscam-
pagne | Verkiezingen | Kiesraad.nl
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)
Locatie :  Smient 17 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 december 2022
Omschrijving : het renoveren van de voorgevel
Zaaknummer : 17711394581

BESLUITEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Sluitingsduur café’s tijdens nieuwjaarsnacht
De burgemeester van Geldrop-Mierlo;

Gelet op het bepaalde in artikel 11, lid 1  Alcohol-
verordening Gemeente Geldrop-Mierlo 2022.
Overwegende dat van 31 december 2022 op 1 januari 2023 
de jaarwisseling wordt gevierd;

Besluit
Voor alle caféhouders van Geldrop-Mierlo van 31 december 
2022 op 1 januari 2023 het sluitingsuur vast te stellen op 
6.00 uur.

Aanwijzingen van politie en/of toezichthoudend ambtenaar 
dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.

Degene die de horeca-inrichting drijft, is gehouden te doen 
en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden 
om overmatige hinder te voorkomen.

Geldrop, 22 december 2022

J.C.J. van Bree
burgemeester

KENNISGEVING MELDING 
ACTIVITEITENBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer is ontvangen van:

• Maref Metaalbewerking B.V. gelegen aan Ambacht-
weg 8 te Mierlo, voor het plaatsen van een zuurstof-
tank.

• Daan Coolen Metaal en Techniek gelegen aan de 
Industrieweg 3 te Mierlo, voor het oprichten van een 
metaalbewerkingsbedrijf.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit mili-
eubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen 
mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u 
hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw S. 
Ramkhelawan van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 
tel. 06-36276439.

KENNISGEVING MELDING 
ACTIVITEITENBESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat er een melding in het kader van het Activiteiten-
besluit milieubeheer is ontvangen van:

• Huijbers v.o.f. gelegen aan de Bekelaar 20A te Mierlo, 
voor het plaatsen van een zeecontainer met verwar-
mingsinstallatie en het huisvesten van arbeidsmi-
granten.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit mili-
eubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen 
mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, 
dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met 
M. Lünnemann van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 
tel. (088) 3690369.
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