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2018-030018 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van B&W 
op 11 september 2018 
 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-030108 
RU/pevers 

Gebruik pand Johan Frisostraat 10 Mierlo 
 
Het bedrijf Del Limone Pizza, Pasta & Pane heeft een 
verzoek ingediend om zich te mogen vestigen in het 
winkelpand Johan Frisostraat 10 te Mierlo. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het verzoek om, 

naast detailhandelsactiviteiten die 
ter plaatse wel zijn toegestaan, in 
het pand Johan Frisostraat 10 ook 
horeca-activiteiten toe te staan, 
met uitzondering van het 
verstrekken van licht-alcoholische 
dranken. Ook medewerking te 
verlenen aan het gebruik van een 
terras aan de voor- en zijkant van 
het perceel onder dezelfde 
voorwaarden. Hiervoor ontheffing 
te verlenen van de 
gebruiksbepalingen van de 
geldende Beheersverordening 
Mierlo; 

2. Deze ontheffing van de 
gebruiksbepalingen alleen van 
toepassing te verklaren op dit 
initiatief. Met andere woorden, het 
pand mag na beëindiging van de 
betreffende activiteiten weer alleen 
maar gebruikt worden 
overeenkomstig de winkel-
/woonbestemming. 

   

2018-029422 
RU/ieover 

Raadsinformatiebrief BLIQ rapportage 
verkeersveiligheid 
 
Voorgesteld wordt de gemeenteraad te informeren 
over de meest recente verkeersveiligheidscijfers voor 
onze gemeente en de regio middels de BLIQ 
Verkeersveiligheidsrapportage. Deze nieuwe 
rapportage is in opdracht van de Metropoolregio 
Eindhoven voor alle gemeenten in de regio opgesteld. 
Deze rapportagemogelijkheid is binnen het PoHo 
Mobiliteit van de Metropoolregio Eindhoven omarmt. 
Het geeft inzicht in het verloop van de 
verkeersveiligheid over de periode 2014 tot en met 

Het college besluit de gemeenteraad 
kennis laten nemen van de 
gemeentelijke en regionale BLIQ 
rapportage ten behoeve van de 
verkeersveiligheid over de jaren 2014-
2017. 
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2017. Bijgevoegde rapportage geeft specifiek de 
situatie in Geldrop-Mierlo weer op basis van 
verkeersongevallenregistratie en snelheidsdata. 

   

2018-023449 
MO/henijs 

Verzoek Stichting De Eenbes om starten 
dagopvang door Korein in basisschool t Vijfblad 
 
Stichting De Eenbes heeft een verzoek ingediend 
voor het starten van dagopvang door 
kinderopvangorganisatie Korein in basisschool ’t 
Vijfblad. In bijgevoegde adviesnota wordt op dit 
voorstel nader ingegaan. 

Het college besluit: 
 
1. Het verzoek van Stichting De 

Eenbes om dagopvang te starten 
door kinderopvangorganisatie 
Korein in basisschool ’t Vijfblad af 
te wijzen; 

2. Stichting De Eenbes mede te 
delen, dat het plaatsen van units 
voor dagopvang op het 
speelterrein van basisschool ’t 
Vijfblad mogelijk wel een optie is, 
maar dat dit nader uitgewerkt zal 
moeten worden. 

   

2017-014680 
MO/gekamm 

Sportvisie, conceptnota 
 
Afgelopen jaar zijn wij bezig geweest met het 
voorbereiden van een nieuwe beleidsnota op het 
terrein van sport. Dit is de nota: ”Geldrop-Mierlo, 
verweven met sport.” In deze notitie is onder meer 
uitgewerkt hoe wij naar de toekomst toe met het 
onderwerp sport willen omgaan. Hierbij is een 
belangrijke vraag hoe wij het middel sport in kunnen 
zetten voor het leggen van verbindingen in de lokale 
gemeenschap. 

Het college besluit: 
 
1. Voorlopig in te stemmen met de 

conceptnota “Geldrop-Mierlo, 
verweven met sport”. 

2. Deze conceptnota te bespreken 
met onze partners op het terrein 
van sport via een informatieavond 
op 11 oktober 2018. 

3. Na deze informatieavond het 
concept terug te brengen in het 
college en vervolgens door te 
leiden naar de raad. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-030766 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 18 
september 2018  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-030766 
OS/ 

Uitnodigingen te bespreken in B&W vergadering 
d.d. 18 september 
 

 

   

 Sluiting  

   

 


