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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, mevrouw K. van Melick, hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Afwezig: de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris 

 
  Datum: 13 augustus 2019 
 
 

2019-040162 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 6 augustus 2019 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

   

2018-028389 
RU/anschi 

Beleidsregels ontheffing berijden 
voetgangersgebied centrum Geldrop 
 
De Korte Kerkstraat in Geldrop is een 
voetgangersgebied waar fietsers zijn 
toegestaan. Alleen binnen de venstertijden, te 
weten dagelijks van 9:00 tot 11:00 uur, is het 
gebied ook voor andere categorieën 
weggebruikers toegankelijk. 
Het college kan ontheffing verlenen van het 
verbod op het berijden van het 
voetgangersgebied buiten de venstertijden. De 
verwachting is dat we na de invoering van 
camerahandhaving regelmatig te maken zullen 
krijgen met een aanvraag voor een dergelijke 
ontheffing. Er bestaat op dit moment geen 
beleid waaraan we deze aanvragen kunnen 
toetsen. Dit kan leiden tot ongelijkheid en 
willekeur bij de ontheffingverlening. 
De onderhavige ‘Beleidsregels ontheffing 
berijden voetgangersgebied centrum Geldrop’ 
vormen het gewenste toetsingskader voor 
aanvragen voor een ontheffing voor het buiten 
de venstertijden berijden van het 
voetgangersgebied. Uitgangspunt is dat we 
terughoudend omgaan met het verlenen van 
ontheffingen, om de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in het gebied zoveel mogelijk te 
waarborgen 

Het college besluit in te stemmen met de 
'Beleidsregels ontheffing berijden 
voetgangersgebied centrum Geldrop’. 
en de omwonenden via een brief 
voorafgaand aan publicatie informeren. en 
een mededeling in Middenstandsbelangen 
over het feit dat gehandhaafd gaat worden 
incl cameratoezicht. Voorafgaande overleg 
met Communicatie over afstemming van de 
reeds gecommuniceerde informatie in 
Middenstandbelangen. 

   

2019-040339 
RU/jumaat 

Van Gogh Nationaal Park 
 
De stuurgroep van het Van Gogh Nationaal 
Park vraagt aan de gemeente Geldrop-Mierlo of 
zij wil participeren in het Van Gogh Nationaal 
Park in oprichting. Hiervoor vraagt zij een 
bijdrage van € 10.000,- voor een periode van 
twee jaar, om de status Nationaal Park te 
verkrijgen. 

Het college besluit: 
 
1. De ambities van Van Gogh Nationaal 

Park te onderschrijven. 
2. Samen met de andere acht gemeenten 

in het samenwerkingsverband Stedelijk 
Gebied Eindhoven te participeren in het 
project om het label ‘Nationaal Park’ te 
verwerven. 

3. Als individuele gemeente de 
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samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen en daarmee de 
gevraagde eenmalige bijdrage van 
€10.000 euro beschikbaar te stellen 
vanuit de ‘reserve ruimtelijke 
ontwikkeling’. 

4. Als bestuurlijk trekker van het SGE-
thema Ruimte Piet Machielsen aan te 
wijzen om in de board en de stuurgroep 
van de organisatie Van Gogh Nationaal 
Park de belangen van Stedelijk Gebied 
Eindhoven te behartigen. 

   

2019-021367 
PU/lohomb 

Aanvraag omgevingsvergunning reclames 
Bogardeind Hout West 3 Geldrop 
 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor de legalisatie van drie reclames 
aan de Bogardeind /Hout West 3 in Geldrop. Er 
is een negatief welstandsadvies ontvangen. 
Door aanvrager is een zienswijze ingediend en 
verzocht om af te wijken van het 
welstandsadvies. 

Het college besluit af te wijken van het 
welstandsadvies van 23 mei 2019 en de 
omgevingsvergunning voor reclames aan 
de Hout West 3 in Geldrop te verlenen. 

   

2019-035877 
MO/hiende 

Eenmalige subsidieaanvraag Stichting 
GeldropsPride voor het organiseren van 
GeldropsPride 
 
Op zondag 18 augustus 2019 organiseert 
Stichting GeldropsPride voor de tweede keer 
GeldropsPride: een muziekfeest op het 
horecaplein, waarbij zij aandacht vragen voor 
acceptatie van iedereen die net even anders is, 
denk aan L.H.B.T. (lesbisch, homo, biseksueel 
of transgender). Hiervoor hebben zij een 
eenmalige subsidie aangevraagd. 
  

Het college besluit: 
 
1. De subsidieaanvraag toe te kennen en 

een eenmalige subsidie te verlenen 
van € 6.300,-- onder voorbehoud dat 
de vergunning verstrekt wordt. 

2. Dit bedrag ten laste te brengen van de 
post Incidentele subsidies (FCL 
6610025/ECL43800U). 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-041475 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W 
vergadering d.d. 13 augustus 2019 
 

 

   

2019-041475 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 13 
augustus 2019 
 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

 Sluiting  

   

 


