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  Aanwezig: de heer M. Jeucken, Loco-burgemeester en wethouder, de heer H. van de Laar, wethouder, 
de heer R. van Otterdijk, wethouder, de heer P. Looijmans, wethouder, mevrouw D 
Schmalschläger, Burgemeester, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris 

  Afwezig:  

 
  Datum: 25 juni 2019 
 
 

2019-027133 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 18 juni 2019 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2019-020009 
RU/shhass 

Woningbouwontwikkeling omgeving de Waag 
 
Woningbouwcorporatie Compaen heeft enige tijd 
geleden kenbaar gemaakt graag op de locatie 
van de Waag nieuwbouw te willen realiseren. Ze 
hebben hierbij aangegeven een breder gebied 
rondom de Waag te willen herontwikkelen. 
Voorafgaand aan de beoordeling van hun 
initiatief  is gekeken naar de gewenste 
ontwikkelingen in dit gebied, vanuit verschillende 
de disciplines, om te bezien of een ontwikkeling 
door Compaen in die omgeving wenselijk is. 

Het college besluit: 
 
1 In te stemmen met herontwikkeling     

(sloop/ nieuwbouw) van de omgeving 
van de Waag te Mierlo door 
woningcorporatie Compaen 

2 In te stemmen met toevoeging van 
sociale huurwoningen in de omgeving 
van de Waag 

3 In te stemmen met eventuele 
toevoeging van appartementen in de 
omgeving van de Waag voor zover 
deze past in de genoemde 
randvoorwaarden 

4 In te stemmen met beslispunt 1 en 
beslispunt 2 onder nader te bepalen 
randvoorwaarden op het gebied van 
volkshuisvesting, openbare inrichting, 
verkeer, duurzaamheid en 
stedenbouw die door het college 
zullen worden vastgesteld. 

   

2018-041861 
RU/roandr 

Nieuw besluit op bezwaar verkeersituatie 
Herikhof 
 
De rechtbank Oost-Brabant heeft begin dit jaar 
besloten het beroep van de erven van dhr. 
F.T.J.C. Huijbregts, inzake hun verzoek dat de 
gemeente zorg dient te dragen voor voldoende 
zicht (voor verkeer komende vanuit de 
Herikhof)  op het verkeer op de parallelweg van 
de Helze, gegrond te verklaren, omdat in het 
genomen besluit op bezwaar alleen was 
ingegaan op de hoekwoning Helze 13 (komende 
vanuit de Herikhof). In het nieuwe besluit op 
bezwaar is ingegaan op de situatie bij het 
perceel Helze 9. Hierbij is geoordeeld dat ook 
deze situatie niet van dien aard is dat er door 
gemeente handhavend moet worden 
opgetreden.  

Het college besluit in te stemmen met het 
nieuwe besluit op bezwaar 
verkeerssituatie Herikhof, waarin is 
aangegeven dat de gemeente niet 
bevoegd is handhavend op te treden 
inzake de zichtsituatie op het verkeer bij 
het perceel Helze 9 in Geldrop. 
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2019-010082 
RU/clterl 

Luchen deelgebied 1 brinkje ter hoogte van t 
Schrijverke 
 
In Luchen deelgebied 1 is een brinkje gelegen 
als onderdeel van de zogeheten 
maatschappelijke doeleindenstrook. Rondom het 
brinkje zijn een fysiotherapiepraktijk, een brede 
school en woningen gerealiseerd. De brink 
maakt onderdeel uit van de groenstructuur in de 
wijk. Het schoolbestuur heeft gevraagd het 
brinkje bij het schoolplein te mogen trekken. De 
reden is dat er gebrek is aan speelruimte en 
groen. Verschillende gesprekken zijn gevoerd 
met het schoolbestuur, maar dat heeft niet geleid 
tot een resultaat waarin beide partijen zich 
konden vinden. Een landschapsarchitect heeft 
vervolgens een visie en inspiratiedocument 
opgesteld waarin tools aangereikt zijn om het 
schoolplein te vergroenen. Om duidelijkheid te 
krijgen over de brink is deze adviesnota 
geschreven.   

Het college besluit: 
 
1 In stemmen om het brinkje ter hoogte 

van ’t Schrijverke openbaar gebied te 
laten blijven en niet toe te voegen aan 
het schoolplein; 

2 In te stemmen met het plaatsen van 
een regenboogboombank in de brink 

3 In te stemmen met de beantwoording 
van de vragen van de VVD, zie 
bijlage 1. 

4 Portefeuillehouder informeert 
directeur van 't Schrijverke op korte 
termijn over dit besluit. 

   

2019-028202 
OS/bebrug 

Actualisatie aanwijzingsbesluit 
toezichthouders afdeling Ondersteuning als 
bedoeld in artikel 511 Algemene wet 
bestuursrecht 
 
Getoetst is of de aanwijzingsbesluiten van de 
toezichthouders van de afdeling Ondersteuning 
nog actueel zijn. Vastgesteld is dat de nieuwe 
toezichthouder Bouwzaken de heer T. van 
Gemert aangewezen dient te worden en de 
aanwijzing van de tijdelijke toezichthouder 
Bouwzaken de heer J.J. Somers per 1 augustus 
2019 wordt ingetrokken. 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het 

aanwijzingsbesluit. 
2 Het aanwijzingsbesluit 

overeenkomstig de Awb te 
publiceren. 

3 Een legitimatiebewijs te verstrekken 
aan de toezichthouder in 
overeenstemming met de regeling 
model legitimatiebewijs 
toezichthouders Awb. 

   

2019-024342 
OS/magofe 

Beslissing op bezwaar 
 
Bij brief van 23 mei 2019 (ontvangen 28 mei 
2019) is bezwaar aangetekend tegen het besluit 
van 9 april 2019 (verzonden 10 april 2019) 
waarbij omgevingsvergunning is verleend voor 
het vellen van een houtopstand (een 
zogenaamde “kapvergunning voor het rooien van 
een boom”) in de openbare ruimte voor 
Olmenhof 14 te Geldrop. 

Het college besluit het bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-028566 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 25 juni 
2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-028566 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 25 juni 2019 

 

   

 Sluiting  
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