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2018-021066 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
d.d.  3 juli 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2018-002898 
RU/midijk 

Verzoek aanleggen pad aan zijde Kerkakkers 
 
Er is door de bewoners van het Suijlke 2 te Mierlo 
een verzoek ingediend om een pad door de 
groenstrook aan te leggen aan de zijde van de 
Kerkakkers. Het pad zou dan aangelegd moeten 
worden door de groenstructuur. Beleid is dat de 
groenstructuur niet mag worden aangetast, mits er 
ontwikkelingen plaatsvinden die om een zorgvuldige 
belangenafweging vragen. 

Het college besluit het verzoek tot aanleg 
van een pad af te wijzen, waardoor de 
groenstructuur aan de zijde van de 
Kerkakkers niet wordt aangetast. 

   

2018-018364 
RU/jevink 

Herziening bomenverordening 
 
Op 1 september 2014 heeft de raad de 
Bomenverordening 2014 vastgesteld. Nu, na vier 
jaar, heeft een evaluatie plaatsgevonden waaruit 
naar voren kwam dat het wenselijk is de verordening 
op punten aan te passen. 
Ook het gemeentelijk herplantfonds bestaat 
inmiddels vier jaar. Om het fonds beter te laten 
aansluiten op ons groenbeleid stellen we ook hier 
een wijziging voor. 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met het raadsvoorstel 

inzake Bomenverordening Geldrop-
Mierlo 2018; 

2 Dit raadsvoorstel inclusief bijlagen door 
te leiden naar de raad. 

   

2018-020912 
RU/fabreu 

Aanpassing bestemmingsplan functies 
winkelgebied Geldrop 
 
We krijgen voor verschillende locaties in het centrum 
concrete verzoeken om wonen toe te staan op de 
begane grond. Voor bepaalde straten in het centrum 
is dit reeds toegestaan. Bijvoorbeeld op het 
Bogardeind en de Nieuwendijk is wonen rechtstreeks 
toegestaan en detailhandel niet rechtstreeks. Voor 
het grote carré (Heuvel, Langstraat, Korte 
Kerkstraat) geldt nu dat wonen niet is toegestaan in 
de onderste laag. Op de Heuvel (gedeelte tussen 
horecaplein en postkantoor) krijgen we nu voor 2 
panden, Heuvel 18 en Heuvel 13-14, het concrete 
verzoek om wonen toe te staan op de onderste laag. 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met het toestaan van de 

functie wonen op de begane grond aan 
de huidige bestemming aan de Heuvel 
nr 8 t/m nr 16 en nr 18 t/m nr 22 

2 In te stemmen met de 
bestemmingsplanwijziging onder 
voorwaarde dat het pand een duidelijke 
woonuitstraling moet hebben. 
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2018-021065 
RU/gahout 

Principeverzoek nieuwbouw tweekapper op het 
perceel Hulst 151a in Geldrop 
 
Op het perceel Hulst 151a is op dit moment één 
vrijstaande woning (bungalow) aanwezig. Het 
perceel is aan de noordkant van Hulst gelegen, heel 
dicht bij het kanaal. Het is een bijzonder perceel. Het 
bestemmingsplan laat één vrijstaande woning toe. 
Het verzoek ziet op de toevoeging van een extra 
woning, waarbij gekozen wordt voor twee onder een 
kap woningen. Het bouwvolume oogt als ware het 1 
woning. 

Het college besluit medewerking te verlenen 
aan het principeverzoek onder de 
voorwaarde dat gekozen wordt voor een 
compacte, samengestelde bouwmassa met 
een goothoogte van maximaal 4,50 meter. 

   

2018-009971 
RU/jowaar 

Voetgangersbewegwijzering in het centrum van 
Geldrop 
 
Binnen de herinrichting Centrum Geldrop is het 
plaatsen van een voetgangersbewegwijzering in het 
centrum van Geldrop opgenomen, met als doel een 
betere vindbaarheid van bezienswaardigheden en 
belangrijke locaties in en rondom het centrum. Ook 
vanuit ondernemers/beheerders van een toeristische 
highlight (zoals het kasteel met haar tuinen) is de 
vraag gekomen of de highlights beter aangegeven 
kunnen worden om de vindbaarheid voor toeristen te 
vergroten. Bij het plaatsen van de 
voetgangersbewegwijzering wordt rekening 
gehouden met verschillende looproutes. Bezoekers 
komen vanaf het station, vanaf bushaltes en vanaf 
parkeerplaatsen het centrum binnen. Uitgangspunt is 
om bezoekers zoveel mogelijk door het centrum naar 
hun bestemming te verwijzen. 

Het college besluit: 
 
1  In te stemmen met het plaatsen van 

voetgangersbewegwijzering in het 
centrum van Geldrop. 

2 De kosten te financieren uit het budget 
bewegwijzering binnen project Centrum 
Geldrop 

   

2018-005702 
RU/majeuk 

Stand van zaken werkprogramma Strategisch 
beheer maatschappelijk vastgoed 
 
De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2016 de nota 
Strategisch beheer maatschappelijk vastgoed 
Geldrop-Mierlo vastgesteld met uitzondering van het 
werkprogramma, dat deel uitmaakt van de nota 
(geamendeerd voorstel). Het vaststellen van het 
werkprogramma – een plan van aanpak - is een 
bevoegdheid van uw college. Inmiddels is er 
anderhalf jaar verstreken sinds het vaststellen van 
de nota. De actuele stand van zaken is weergegeven 
in bijgevoegd overzicht. 

Het college besluit: 
1 Kennis te nemen van de stand van 

zaken ten aanzien van werkprogramma 
Strategisch beheer maatschappelijk 
vastgoed; 

2 De raadsinformatiebrief inclusief het 
overzicht ter kennisgeving te brengen 
van de gemeenteraad. 

3 Om met de ambtelijke organisatie de 
uitgangspunten zoals opgenomen in het 
kernakkoord te confronteren met de 
uitgangspunten zoals deze zijn 
opgenomen in het werkprogramma 
Strategisch beheer maatschappelijk 
vastgoed. Wanneer dit resulteert in 
wijzigingen op het werkprogramma, dit 
verwerken bij de meerjaren-
programmabegroting 2019-2022. 

   

2018-003401 
MO/anjuli 

Deelname Brabant Stoet op 16-9-2018 
 
Op het verzoek van de Commissaris van de Koning 
om mee te werken aan deelname aan de Brabant 
Stoet hebben we eerder positief gereageerd. De 

Het college besluit: 
 
1. Aan het Weverijmuseum € 2.500,-- 

beschikbaar te stellen voor deelname 
aan de Brabant Stoet; 
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Brabant Stoet is een culturele manifestatie/ optocht 
van de Brabantse gemeenten, die plaatsvindt op 16 
september a.s. in Bergen op Zoom. Het 
Weverijmuseum is gevraagd om deel te nemen. Het 
Weverijmuseum vraagt aan de gemeente om de 
kosten  van deelname, begroot op € 2.500,--, voor 
haar rekening te nemen. 

2. De helft van dit bedrag ten laste te 
brengen van het budget Recreatie & 
Toerisme ((FCL 6560200 / ECL34339) 
en de andere helft ten laste te brengen 
van het budget Incidentele subsidies 
(FCL6670104 / ECL42500). 

  

   

2018-005721 
POI/miwout 

Ontwikkelingen toekomstperspectief RHCe 
 
Het college heeft op 7 juni 2018 een brief van de 
bestuurscommissie RHCe ontvangen betreffende de 
ontwikkelingen bij het RHCe. In deze 
correspondentie wordt het proces beschreven dat de 
bestuurscommissie momenteel gezamenlijk 
doorloopt met het RHCe om te kijken of en hoe het 
RHCe toekomstbestendig kan worden (gemaakt). 
De bestuurscommissie adviseert om de raad 
hierover te informeren en heeft een (concept) 
raadsinformatiebrief bijgevoegd. 

Het college besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de brief van de 

bestuurscommissie RHCe d.d. 7 juni 
2018. 

2. De gemeenteraad over de 
ontwikkelingen bij het RHCe middels de 
(concept) raadsinformatiebrief te 
informeren. 
. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-022044 
OS/Anfran 

Representatielijst college vanaf 10 juli 218 
 

De representatielijst wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 

   

2018-022044 
OS/Anfran 

Uitnodigingen te bespreken in B&W-vergadering 
d.d. 10 juli 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


