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2019-050680 
OS/ 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 15 oktober 2019 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld 

   

2019-051743 
RU/clterl 

Beeldkwaliteitplan de Jonkvrouw 
 
Voor het plan de Jonkvrouw is een 
beeldkwaliteitplan opgesteld. Het 
beeldkwaliteitplan geeft kaders aan de 
architectuur en de openbare ruimte van de 
verschillende plandelen. De eerste 3 
bouwplannen zijn inmiddels concreet, het 4e 
plandeel moet nog uitgewerkt worden. Het 
beeldkwaliteitplan borgt de integraliteit en de 
kwaliteit van het totaalplan.  

Het college besluit het Beeldkwaliteitplan de 
Jonkvrouw vrij te geven voor inspraak. 

   

2019-051512 
RU/rogies 

Gladheidbestrijdingsplan 2019-2020 
 
Tussen 1 november en 31 maart bestrijden we 
de gladheid in onze gemeente. Bij opvriezing 
van natte wegen doen we dit preventief en bij 
sneeuwval curatief. Het doel is dat 
verkeersdeelnemers veilig van de openbare 
weg gebruik kunnen maken. 

Het college besluit, vanwege de noodzaak in 
verband met aansprakelijkheid, het 
gladheidbestrijdingsplan vast te stellen. 
  

   

2018-019890 
RU/phwout 

Herinrichting kruispunt Johan 
PeijnenburgwegMolenstraatSluisstraat 
 
Op 16 december 2013 heeft de raad het 
Centrumplan Geldrop vastgesteld. Deze visie 
voorziet onder meer in een verbetering van de 
externe bereikbaarheid voor gemotoriseerd 
verkeer door aanpassing van het kruispunt 
Johan Peijnenburgweg/Molenstraat/Sluisstraat. 
Hierdoor wordt het winkelgebied en de 
parkeervoorzieningen daarbinnen beter 
bereikbaar. Inmiddels heeft het voorstel tot 
herinrichting van het kruispunt de inspraak 
doorlopen. Op verzoek van bewoners werd het 
verkeersonderzoek geactualiseerd en het 
akoestisch onderzoek uitgebreid. Bij het nu 
voorliggende definitief ontwerp voor de 
herinrichting van het kruispunt zijn extra 
maatregelen opgenomen ter voorkoming van 
hinder in de woonomgeving van de 

Het college besluit: 
  
1 In te stemmen met het definitief ontwerp voor 

de herinrichting van het kruispunt Johan 
Peijnenburgweg/Molenstraat/Sluisstraat, d.d. 
16-10-2019, volgens bijlage 1; 

2 In te stemmen met het advies BRO inzake 
‘Landschappelijke inpassing uitbreiding 
kruispunt Johan Peijnenburgweg – 
Molenstraat’, d.d. 11 april 2018, volgens 
bijlage 3; 

3 Een lengtebeperking voor voertuigen langer 
dan 10 m in de Molenstraat in te stellen; 

4 In te stemmen met het toepassen van een 
geluidreducerend wegdek in de Molenstraat 
en dit mee te nemen in het reguliere 
onderhoudsprogramma. 
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appartementen aan de Molenstraat. In dit 
voorstel wordt u gevraagd het definitieve 
ontwerp voor de herinrichting vast te stellen 
zodat de procedure voor het verkeersbesluit 
kan worden opgestart. 

   

2019-050308 
MO/niraai 

Halfjaarlijkse rapportage PlusTeam 2019 
 
Het dagelijks bestuur van het PlusTeam heeft 
ingestemd met de halfjaarlijkse rapportage 
2019. Daarbij hebben zij tevens besloten de 
rapportage aan de beide gemeenteraden aan te 
bieden. 
Zoals ook in de raadsinformatiebrief vermeldt, 
wordt op dit moment de evaluatie van het 
PlusTeam uitgevoerd. Eind november zullen de 
resultaten van deze evaluatie bekend zijn en 
gedeeld worden. 

Het college besluit akkoord te gaan met het 
aanbieden van de halfjaarlijkse rapportage 
PlusTeam 2019 aan de gemeenteraad van 
Geldrop-Mierlo. 

   

 "Keek op de week"  

   

2019-051641 
OS/ 

Overzicht representatie college vanaf 22 
oktober 2019 

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2019-051641 
OS/ 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 22 oktober 2019 

 

   

 Sluiting  

   

 
 
 


