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2018-039842 
OS/Anfran 

Besluitenlijst Vergadering van College van 
B&W op 20 november 2018 

De besluitenlijst wordt conform 
vastgesteld 

   

2018-037295 
RU/rosmol 

Afronding project De Weverij 
 
Het project De Weverij aan het Bogardeind is 
enkele maanden geleden afgerond. Aan de 
ontwikkelaar Dura Vermeer is gevraagd om bij de 
herinrichting van het aangrenzende gebied ook 
een extra deel aan het Bogardeind mee te nemen. 
In de anterieure overeenkomst zijn daar geen 
afspraken over gemaakt. Aangezien er geen 
krediet beschikbaar is en het niet als regulier 
onderhoud aan de openbare ruimte kan worden 
gezien, wordt voorgesteld om het te dekken uit het 
fonds Investeringen Ruimtelijke Ontwikkelingen. 

Het college besluit in te stemmen met 
betaling van deze rekening ten laste van 
het fonds Investeringen Ruimtelijke 
Ontwikkelingen. 
  

   

2018-032914 
RU/gahout 

Aanvullende bedrijfsactiviteiten 
Oudvensestraat 4 in Mierlo 
 
Oudvensestraat 4 is een locatie aan de rand van 
bedrijventerrein Oudven (aan de rotonde op de 
Mierloseweg). De eigenaar verkoopt op deze plek 
tuinornamenten. Hij wil deze activiteiten graag 
uitbreiden met een theetuin, waar ook lunch en 
een wijntje geserveerd kan worden. De theetuin is 
bedoeld voor gasten van het bestaande bedrijf, 
maar het is ook de bedoeling om passanten 
(fietsers) aan te trekken. 

Het college besluit: 
  
1. Open te staan voor het in 

behandeling te nemen van het 
principe verzoek en de aanvrager 
uit te nodigen een formeel verzoek 
in te dienen. 

2. In ruimtelijke onderbouwing expliciet 
te maken waarom deze locatie 
bijzonder is. Betrokken bedrijf is al 
lange tijd daar gevestigd. 

3. Dat vergunning alleen van 
toepassing zou moeten zijn tijdens 
de normale openingstijden van de 
hoofdbusiness. 

4. College heeft behoefte om de 
beleidsregels omtrent vestiging van 
horeca in het buitengebied snel 
opnieuw vast te stellen. 

   

2018-032624 
RU/rosmol 

Bogardeind 
 
De wens om de oostzijde van het Bogardeind 
tussen de Beukelaar en de Laan der vier 
Heemskinderen her te ontwikkelen bestaat al erg 
lang. Tien jaar geleden is reeds een 
variantenstudie uitgevoerd. Sindsdien bestaat de 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het 

raadsvoorstel; 
2. In te stemmen met het opstellen van 

een uitwerking van een 
schetsontwerp voor een 
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wens om op termijn het wegprofiel van het 
Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der 
vier Heemskinderen naar de oostzijde te 
verbreden. Dit gedeelte van de hoofdentree van 
Geldrop is namelijk te smal en onveilig voor de 
hoeveelheid verkeer van de diverse 
verkeersdeelnemers. Ook de leefomgeving met 
woningen direct aan het ‘wegprofiel’ is verre van 
optimaal. De kwaliteit van de woningen neemt 
bovendien steeds verder af en steeds meer 
woningen worden te koop aangeboden. Ook zijn er 
al woningen gesloopt, waar nu direct aan de weg 
weer nieuwbouwmogelijkheden ontstaan. Voor de 
lange termijn is het wenselijk dat deze nieuwe 
woningen niet meer direct aan het trottoir 
gerealiseerd worden. 

toekomstige herinrichting en een 
stedenbouwkundige visie op basis 
van gesprekken met 
grondeigenaren. 

   

2018-037681 
PU/albeen 

Geen medewerking verlenen aan het 
Volksreferendum buiten de Kieswet om van het 
Burgercomite 
 
Het Burgercomité Nederland heeft een verzoek 
ingediend tijdens de verkiezing voor de Provinciale 
Staten en de Waterschappen op 20 maart 2019 
een Volksreferendum te mogen houden buiten de 
Kieswet om over o.a. de Energietransitie. Tevens 
wordt hierbij verzocht van onze faciliteiten gebruik 
te maken en van onze voorzitter van het 
stemlokaal wordt verwacht dat hij of zij een oogje 
in het zeil zou moeten houden. Ook zouden zij 
graag zien dat de vrijwilligers van het 
Burgercomité Nederland van ons koffie, thee, 
lunch en diner verschaft krijgen. 

Het college besluit geen medewerking 
te verlenen aan het verzoek van het 
Burgercomité Nederland een 
Volksreferendum te houden buiten de 
Kieswet om, tijdens de verkiezing voor 
de Provinciale Staten en 
Waterschappen op 20 maart 2019. 

   

2018-040145 
OS/hekeij 

Motie evaluatie burgerparticipatie 
 
In de Raadskamer van 10 juli 2017 is een door de 
PvdA geïnitieerde motie aangenomen met als 
onderwerp participatie vertegenwoordigende 
organisaties. Het college wordt verzocht deze 
organisaties uit te nodigen om samen met een 
raadsvertegenwoordiging te evalueren hoe zij de 
samenwerking met de gemeente ervaren hebben 
en hoe zij die in de toekomst zien. De 
raadsvertegenwoordiging bestond uit de heren F. 
Stravers (DGG) en J. Peters-Rit (DPM). 
Er zijn 56 organisaties uitgenodigd deel te nemen 
aan een digitale enquête. De uitkomsten van de 
enquête zijn verwoord in een rapportage. 

Het college besluit: 
 
1. De raadsinformatiebrief over de 

uitvoering van de motie vast te 
stellen. 

2. De raad middels deze brief in 
kennis te stellen van de evaluatie en 
de rapportage van de digitale 
enquête. 

   

2018-026992 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Op 20 augustus 2018 ontving uw college van De 
Rooij & Van Wijk Advocaten een bezwaarschrift, 
gericht tegen uw brief van 13 juli 2018 (verzonden 
18 juli 2018), inhoudende niet over te gaan tot een 
overeenkomst tot verhuur van een 

Het college besluit het bezwaarschrift 
niet-ontvankelijk te verklaren.  
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woonwagenstandplaats aan de Loeswijk 13 te 
Mierlo. 

   

2018-026915 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
Naar aanleiding van een handhavingsverzoek 
heeft u bij beschikking van 26 februari 2018 
(verzonden 27 februari 2018) vergunninghouder 
een lastgeving onder dwangsom opgelegd. 
Voordat de begunstigingstermijn was verstreken, 
is door vergunninghouder opnieuw een aanvraag 
om een omgevingsvergunning ingediend. Op 10 
juli 2018 (verzonden 11 juli 2018) heeft het college 
een omgevingsvergunning verleend voor het 
wijzigen van de dakvlakken aan de Dwarsstraat 18 
te Geldrop.  Tegen dit besluit heeft DAS 
Rechtsbijstand, namens reclamant, tijdig een 
bezwaarschrift ingediend.  

Het college besluit het bezwaar 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit in stand te 
houden met verbetering van de 
motivering. 

   

2018-027875 
OS/yvviss 

Beslissing op bezwaar 
 
In oktober 2017 ontving u mondeling een verzoek 
om de aanleg van een pad over een groenstrook 
van de gemeente aan de zijde van de Kerkakkers 
te Mierlo, welke gelegen is in de groenstructuur. 
Dit verzoek is in eerste instantie afgewezen. Op 10 
juli 2018 heeft het college dit verzoek 
heroverwogen en afwijzend besloten. Tegen dit 
besluit heeft reclamant een bezwaar ingediend. 

Het college besluit het bezwaarschrift 
niet ontvankelijk te verklaren. 

   

 "Keek op de week"  

   

2018-040438 
OS/Anfran 

Overzicht representatie college vanaf 27 
november 2018  

Het overzicht representatie wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 

   

2018-040438 
OS/Anfran 

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-
vergadering d.d. 27 november 2018 

 

   

 Sluiting  

   

 


