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2017-017668 
OS/Anfran 

B&W besluiten d.d. 12 juni 2017 
 

De besluiten worden 
definitief vastgesteld.  

   

2017-016409 
RU/Johoei 

Kaarten en tabellen EU-richtlijn Omgevingslawaai 3
e
  

tranche (peiljaar 2016) 
 
Op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai dient gemeente 
Geldrop-Mierlo, als onderdeel van de agglomeratie Eindhoven, 
om de 5 jaar geluidbelastingkaarten op te stellen. Aan de hand 
van deze kaarten dient een actieplan te worden gemaakt. Het 
doel van het actieplan is het aantal geluidgehinderden binnen 
onze gemeente te verminderen. 
 

Het college besluit: 
 
1. De kaarten en tabellen 
vast te stellen; 
2. De kaarten en tabellen 
ter inzage te leggen in het 
informatiecentrum van het 
gemeentehuis en digitaal in 
te laten zien via de website 
van de gemeente en de 
website van de 
Omgevingsdienst; 
3. In te stemmen met de 
verzending van de 
geluidbelastingkaarten en  
–tabellen via de 
Omgevingsdienst aan 
Infomil; 
4. De ter inzage legging te 
publiceren in 
Middenstandsbelangen en 
via de website van de 
gemeente. 

   

2017-016088 
RU/Roelem 

Onderhoudsplan Santheuvel 
 
Vorig jaar heeft de portefeuillehouder met de raad van 
gedachten gewisseld over de problematiek rond bomen en 
verharding op de Santheuvel. In de afgelopen maanden is  
een plan uitgewerkt. Begin mei is de raad hierover 
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. In aanvulling 
daarop is het ontwerp op 29 mei in de Ruimtekamer aan de 
hand van tekeningen toegelicht. 

Het college besluit een 
participatieproces te starten 
voor het ontwerp van het 
onderhoudsplan van de 
Santheuvel. 
  

   

2017-016702 
RU/Roelem 

Onderhoud Willem Barentszweg 
 
In het “Onderhoudsplan Wegen 2015-2017” is voorzien in 
onderhoud aan de Willem Barentszweg. Het betreft het 
gedeelte tussen (globaal) de Wethouder van Santestraat en de 
Ritsaertlaan. Er is een plan uitgewerkt waarin de verhardingen 
worden opgeknapt, maar ook de verkeersstructuur wordt 
verbeterd. 

Het college besluit het 
voorlopig ontwerp voor 
onderhoud aan de Willem 
Barentszweg voor inspraak 
vrij te geven. 

   

2017-015859 
MO/Erdirk 

Afwijzing subsidieverzoek stichting CCB Music Events 
Foundation t.b.v. BarbarQ festival 
 
Stichting CCB Music & Events Foundation verzoekt om 
subsidie voor het jaarlijkse BarbarQ festival, dat aansluitend 
aan PitPop plaatsvindt op hetzelfde terrein. Door de stichting ís 
een begroting ingediend waaruit blijkt dat het festival zichzelf 

Het college besluit het 
voorstel voor subsidie af te 
wijzen, daar uit de 
begroting geen noodzaak 
blijkt voor subsidie en 
er duidelijk economisch 
belang is bij de organisator. 



zou moeten kunnen financieren, iets dat ook blijkt uit het feit 
dat het festival al meerdere malen zonder subsidie is 
gehouden in het verleden. Daarnaast is het festival wel heel 
nadrukkelijk verbonden met één ondernemer in Mierlo. 

 

   

2017-017389 
RU/Frrave 

Bijdrage gevelverbetering winkels Korte Kerkstraat 
 
In de Korte Kerkstraat is een forse luifel aanwezig voor een 
aantal winkelpanden aan de noordzijde (Herez etc) en de 
onderdoorgang naar het Bezorgershof. Deze luifel is, qua 
uitstraling sterk gedateerd en door haar constructie moeilijk te 
onderhouden/schoon te maken. Doordat de luifel ook 
doorgezet is voor de onderdoorgang naar het Bezorgershof is 
deze onderdoorgang, en daarmee de directe verbinding naar 
het meest nabije parkeerterrein, niet als zodanig herkenbaar. 
Bij de start van de centrumplannen is contact gezocht met de 
eigenaren van de panden om iets aan deze luifel te doen. Dit 
heeft na een drietal jaren geresulteerd in een nieuw integraal 
ontwerp voor de luifel en de arcades voor de winkels aan de 
noordzijde. Tevens worden de reclame-uitingen op elkaar 
afgestemd c.q. uniform gemaakt. De Vereniging van 
Eigenaren heeft ingestemd met de aanpassing en het 
kostenplaatje waarbij wel rekening is gehouden met een 
bijdrage uit de Stimuleringsregeling Gevelverbetering. 

Het college besluit: 
 
1. in te stemmen met het 
bijdragen vanuit de 
Stimuleringsregeling 
Gevelverbetering aan de 
aanpassing van de luifels, 
arcades, onderdoorgang en 
reclames van de winkel-
panden aan de noordzijde 
van de Korte Kerkstraat 
2. Op basis van de 
hardheidsclausule een 
afwijkende berekening van 
de vergoeding te bepalen. 
3. De bijdrage te bepalen 
op € 105.495,00. 

   

2017-017497 
OS/Wigebo 

Termijnagenda raad 
 
Wekelijks wordt in de vergadering van het Managementteam 
(MT) de termijnagenda voor de gemeenteraad besproken. De 
lay out is aangepast aan de besluitvormingsprocedure volgens 
de structuur beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming. 
Afgelopen week heeft het MT per agendapunt de te volgen 
procedure aangegeven. 

Het college besluit het 
voorstel aan te houden. Het 
overzicht dient te worden 
aangepast. 

   

 “Keek op de week”  

   

Secretariaat Uitnodigingen/representatie 
 
Representatie college vanaf dinsdag 20 juni 2017 

Met inachtneming van een 
enkele aanpassing wordt 
het overzicht ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Rondvraag  

 


