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Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
Op maandag 10 januari 2022 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, Meent 2 te 
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur:  Twee bezwaren gericht tegen het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 
een overkapping aan de Linze 13 te Geldrop.

19:00 uur: Het bezwaar gericht tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het rooien van een 
Meidoorn wegens inrotting ter hoogte van de 
Bosrand 51 te Geldrop.  

Van de hoorzitting worden geluidopnamen gemaakt. 

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van 
COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om con-
tact op te nemen met het secretariaat van de Commissie voor 
Bezwaarschriften indien u voornemens bent als toehoorder 
de zitting bij te wonen. 

Online nieuwjaarsbijeenkomst 
gemeente 

In plaats van een Nieuwjaarsbijeenkomst bij de 
ijsbaan heeft de gemeente op 2 januari een digitale 
Nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomst heeft burgemeester Jos van 
Bree ook zijn Nieuwjaarsspeech uitgesproken. U kunt 
hem hieronder teruglezen.

Beste inwoners,

Bent u ook al hybride? Wie had gedacht dat we dit moei-
lijke woord zoveel zouden gebruiken het afgelopen jaar. 
Was het voorheen vooral een term die we gebruikten bij 
auto’s die zowel op een fossiele brandstof als op elektrici-
teit kunnen rijden, vandaag de dag gebruiken we het voor 
alles wat we fl exibel inzetten. 

En ook in het nieuwe jaar blijft hybride ons leven beheer-
sen. Dat geeft ook nieuwe mogelijkheden heb ik gemerkt! 
We ontdekken nieuwe wegen en zijn creatief. Vergaderen 
doen we hoofdzakelijk digitaal, ik heb laatst nog deelge-
nomen aan een online pubquiz en ook het spreekuur van 
onze huisarts kan, als ik dat wil, digitaal plaats vinden. Wie 
had deze digitale ontwikkelingen een paar jaar geleden 
durven voorspellen?  

Behalve dat we samen zoeken naar nieuwe mogelijkhe-
den, realiseren we ons dat veel mensen het ondanks al-
les, goed hebben en is de waardering voor zaken die je 
niet kunt kopen, enorm gestegen. Zaken waarvan je merkt 
dat ze er toe doen als je ze mist. Een knuffel, een etentje 
met vrienden of eens lekker lachen in het theater. Het zijn 
kleine geluksmomenten die één ding gemeen hebben; we 
hebben écht contact, we gaan bewust de verbinding aan.
Het is opvallend dat oude tradities weer in ere worden her-
steld. Ik hoorde in december op het journaal dat er weer 
meer aandacht is voor het gezinsleven en dat we met zijn 
allen weer veel meer kerst- en nieuwjaarskaarten verstu-
ren. Een mooie gewoonte, die niet alléén de postbezor-
gers blij maakt. Hoe leuk vind je het zelf om een verras-
send kaartje te krijgen? Dus hoe leuk zou die ander het 
vinden? Samen zijn we heel creatief. We vinden nieuwe 
manieren én  herontdekken oude gewoontes. Allemaal om 
één ding te voelen: om het gevoel van samen te verster-
ken, de verbinding te voelen en een beetje lief te kunnen 
zijn voor elkaar. 

Dat verbinden, de verbinding vind ik een mooi thema. Ver-
binden is een werkwoord passend bij de tijd, bij het nieu-
we jaar en écht een thema passend bij onze gemeente. 
Onze ouders en grootouders waren van oudsher wevers 
en landarbeiders verbonden met de streek. Daar ligt onze 
geschiedenis, dat zit in ons DNA. 

Wat als we in dit nieuwe jaar die verbondenheid eens 
wat breder trekken dan onze eigen familie en vrienden? 
Breder dan de mensen waarmee we ons, door familie-
banden, school of werk al verbonden voelen? 

Wat als we in 2022 net wat meer, zoals ze dat vroeger 
zeiden ‘naar elkaar omzien’?  We een hand reiken naar 
degene die er even tegenop ziet, verdriet heeft of zich al-
leen voelt. Naar bijvoorbeeld die collega waarvan je weet 
dat hij niet lekker in zijn vel zit, die normaal zo bruisende 
vriendin die al weken niks meer ‘post’ op Social Media, of 
de buurvrouw die je al lang niet meer buiten hebt gezien. 
Niet wegkijken, maar omzien en het contact écht aangaan. 
Zonder oordeel luisteren naar iemand met een andere le-
vensovertuiging, geaardheid of uiterlijk. 

In maart van 2022 zijn er verkiezingen en gaan we stem-
men voor onze nieuwe gemeenteraad. Inwoners van 
Geldrop en Mierlo stellen zich verkiesbaar voor een partij; 
zij willen er werk van maken om uw belangen te verte-
genwoordigen. U heeft in maart weer de mogelijkheid om 
te kiezen. Zelf te bepalen wie van deze kandidaten van u 
zitting mag nemen in onze gemeenteraad. 

Dat kan natuurlijk alleen als u gaat stemmen! En dat is 
belangrijk want de nieuwe gemeenteraad staat voor keu-
zes op grote vraagstukken. Allemaal onderwerpen die in-
vloed hebben op uw directe leefomgeving. Op uw gevoel 
van veiligheid en welzijn voor nu maar ook in de toekomst, 
voor bijvoorbeeld uw kinderen en kleinkinderen.

Jongeren vanaf 18 jaar mogen voor het eerst hun stem 
laten horen. Ik hoop van harte dat jullie die kans benut-
ten en meedenken over de kansen die jullie zien voor 
Geldrop-Mierlo.

De nieuwe gemeenteraad gaat straks met volle energie 
aan de slag met vraagstukken zoals duurzaamheid, het 
klimaat, mobiliteit, werkgelegenheid en woningbouw. 

Natuurlijk zien wij ook dat we die landelijke of zelfs mon-
diale problemen niet zomaar oplossen als lokaal bestuur 
in Geldrop-Mierlo. Maar ook daarin staan we niet alleen! 
Ook daarvoor zijn er samenwerkingsverbanden op ver-
schillende niveaus en hebben we partners nodig. Lokaal, 
regionaal en landelijk. Tegelijkertijd zijn we er ons ook van 
bewust dat Geldrop-Mierlo hierin geen kleine speler meer 
is. Nu we de afgelopen jaren zijn gegroeid naar een in-
woneraantal van ruim 40.000 zullen we deze positie in de 
regio ook waar moeten maken…..

Ik ga er voor in 2022! Voor de verbinding. Regionaal en 
lokaal, in ons eigen bestuur, in samenwerkingsverbanden, 
met de bedrijven, verenigingen en instellingen in onze 
mooie gemeente maar ook…… met mensen in mijn buurt, 
de inwoners van Geldrop-Mierlo, college- en raadsleden 
en de medewerkers van de gemeentelijke organisatie. 

Ik hoop dat u mij daarin volgt: Zoek verbinding, heet men-
sen welkom, betrek ze en maak écht contact. Een vrien-
delijk woord, een kaartje, een appje of een kopje koffi e….. 
er zijn zoveel manieren. Online-offl ine-hybride…. Allemaal 
en samen dragen wij bij aan het gevoel van verbonden-
heid, aan de verwevenheid van onze gemeenschap. 

Ik wens u een gezond en voorspoedig nieuw jaar, waarin 
u die verbondenheid voelt, en bovendien het gevoel hebt 
dat u er ook zelf aan bijdraagt. Ik hoop u in het nieuwe jaar 
dan ook te ontmoeten en nu, op dit moment online met u 
te kunnen toosten op het nieuwe jaar!  

Een heel gelukkig 2022!

De interactieve bijeenkomst en speech is terug te kijken op 
www.geldrop-mierlo.nl.

B E K E N D M A K I N G E N
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Gravenstraat 4 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 december 2021
Omschrijving : renoveren dak
Zaaknummer : 17711052526

Locatie : Mierloseweg 92 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 december 2021
Omschrijving : verbouwen winkel naar twee
  appartementen
Zaaknummer : 17711052720

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 december 2021
Omschrijving : gedeeltelijk verhogen dak
Zaaknummer : 17711052781

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bogardeind 1 in Geldrop
Omschrijving : verbouwen commerciële ruimte en 
  bovenwoning
Zaaknummer : 17711012637

Locatie : Willem Barentzweg 1 - 35 in 
  Geldrop
Omschrijving : renoveren daken 
Zaaknummer : 17711008218

Opschorten beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 90 in Geldrop
Omschrijving : verbouwen en renoveren van het 
  pand naar horeca bestemming
Zaaknummer : 1771968909
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Ophoviusstraat 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 december 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 17711024231

Locatie : Legolas 31 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 december 2021
Omschrijving : realiseren quiltatelier
Zaaknummer : 17711005218

Locatie : Hulst 43 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 december 2021
Omschrijving : splitsen woonhuis
Zaaknummer : 1771313097

Locatie : Stationsstraat 16 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 december 2021
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 1771994326

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een 
kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet 
mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen 
deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, 
kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? 
Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

BEKENDMAKING AANWIJZING 
WAARDEVOLLE BOMEN

Bij beschikking van 7 december 2021 heeft het college 
besloten om de volgende bomen aan te wijzen als 
waardevolle boom.

Boom-
nummer

Adres Boomsoort

1455 Achter de Kerk - 
Geldrop

Ulmus hollandica ‘Vegetata’

15356 Achter de Kerk - 
Geldrop

Ulmus hollandica ‘Vegetata’

426 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia 
‘Bessoniana’

4984 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia 
‘Bessoniana’

15521 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia 
‘Bessoniana’

1954 Heggestraat - 
Geldrop

Platanus acerifolia

14572 Heggestraat - 
Geldrop

Platanus acerifolia

12279 Heggestraat - 
Geldrop

Platanus acerifolia

16239 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

14186 Heggestraat - 
Geldrop

Acer saccharinum ‘Elegant’

13198 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

3353 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

15986 Heggestraat - 
Geldrop

Acer platanoides ‘Olmsted’

8499 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia 
‘Bessoniana’

8455 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia 
‘Bessoniana’

5973 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia 
‘Bessoniana’

1123 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

8516 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia 
‘Bessoniana’

8420 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

2176 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

8061 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

13112 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

15992 Heggestraat - 
Geldrop

Carpinus betulus

471 Heggestraat - 
Geldrop

Carpinus betulus

1117 Heggestraat - 
Geldrop

Carpinus betulus

6675 Heggestraat - 
Geldrop

Robinia pseudoacacia

13519 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

2741 Heggestraat - 
Geldrop

Quercus palustris

27744 Heggestraat 10 
- Geldrop

Tilia cordata

27745 Heggestraat 10 
- Geldrop

Tilia cordata

9501 Heilige Geest-
straat 3 - 
Geldrop

Platanus hispanica

12037 Heilige Geest-
straat 3 - 
Geldrop

Fagus sylvatica

27752 Heuvel (ach-
ter nr 26a) - 
Geldrop

Fagus sylvatica

27755 Heuvel 2 (zijde 
Hofstraat) - 
Geldrop

Aesculus hippocastanum

27753 Heuvel 90 - 
Geldrop

Acer saccharinum

28199 Hofstraat 17 - 
Geldrop

Tilia cordata

27754 Hofstraat 17 - 
Geldrop Fagus sylvatica ‘Purpurea’

28200 Hofstraat 17 - 
Geldrop Quercus robur

28198 Hofstraat 17 - 
Geldrop Fagus sylvatica

28196 Hofstraat 19 - 
Geldrop Quercus robur

28195 Hofstraat 19 - 
Geldrop

Aesculus hippocastanum

4574 Laarstraat (t.o. 
nr 11) - Geldrop

Quercus palustris

27820 Mierloseweg 16 
- Geldrop

Salix sepulcralis 
‘Chrysocoma’

28383 Mierloseweg 16 
- Geldrop

Acer

27823
Molenstraat 
(perceel naast 
nr 12) - Geldrop

Salix sepulcralis 
‘Chrysocoma’

27824
Molenstraat 
(perceel naast 
nr 12) - Geldrop

Salix sepulcralis 
‘Chrysocoma’

28384 Molenstraat 12 - 
Geldrop

Quercus robur

28385 Molenstraat 12 - 
Geldrop

Quercus robur

28393 Molenstraat 12 - 
Geldrop

Quercus robur

2995 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

6338 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

6676 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

10722 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

10925 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

14678 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

14845 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

16112 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

16549 Nieuwendijk 2 - 
Geldrop

Tilia euchlora

16076 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

16640 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

2060 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

8819 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

2313 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

11562 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

5192 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

6731 Parallelweg 
(voor Stations-
straat 33) - 
Geldrop

Platanus acerifolia

27757 Parallelweg 7-8 
- Geldrop

Tilia cordata

27758 Parallelweg 7-8 
- Geldrop

Tilia cordata

27759 Parallelweg 7-8 
- Geldrop

Tilia cordata

27760 Parallelweg 7-8 
- Geldrop

Tilia cordata

27761 Parallelweg 7-8 
- Geldrop

Platanus hispanica

27786 Parallelweg 7-8 
- Geldrop

Aesculus hippocastanum

3325 Stationsstraat 
(hoek Hegge-
straat) - Geldrop

Fagus sylvatica 
‘Atropunicea’

13647 Stationsstraat 
(Parallelweg 20) 
- Geldrop

Gleditsia triacanthos

15795 Stationsstraat 
(t.o. nr 4) - 
Geldrop

Fagus sylvatica

13259 Stationsstraat 
(voor nr 4) - 
Geldrop

Fagus sylvatica

27846 Stationsstraat 
13 - Geldrop

Acer saccharinum

27845 Stationsstraat 
15 - Geldrop

Acer saccharinum

28387 Stationsstraat 
23 - Geldrop

Fagus sylvatica



28388 Stationsstraat 
23 - Geldrop

Fagus sylvatica

27849 Stationsstraat 
25 - Geldrop

Taxodium distichum

28209 Stationsstraat 
27 - Geldrop

Metasequoia 
glyptostroboides

14485 Stationsstraat 
33 - Geldrop

Platanus acerifolia

12982 Stationsstraat 
33 - Geldrop

Platanus acerifolia

7191 Stationsstraat 
33 - Geldrop

Platanus acerifolia

2616 Stationsstraat 
33 - Geldrop

Platanus acerifolia

894 Stationsstraat 
33 (achterzijde) 
- Geldrop

Acer platanoides

2029 Stationsstraat 
33 (achterzijde) 
- Geldrop

Acer platanoides

10987 Stationsstraat 
33 (achterzijde) 
- Geldrop

Acer platanoides

5880 Stationsstraat 
33 (achterzijde) 
- Geldrop

Acer platanoides

15726 Stationsstraat 
33 (achterzijde) 
- Geldrop

Acer platanoides

4451 Stationsstraat 
33 (achterzijde) 
- Geldrop

Acer platanoides

7011 Stationsstraat 
33 (achterzijde) 
- Geldrop

Acer platanoides

27844 Stationsstraat 
38 - Geldrop

Platanus acerifolia

28390 Stationsstraat 
46 - Geldrop

Cedrus libani ‘Glauca’

28389 Stationsstraat 
46 - Geldrop

Robinia pseudoacacia

28392 Stationsstraat 
46 - Geldrop

Tilia europaea ‘Euchlora’

28391 Stationsstraat 
46 - Geldrop

Acer platanoides

28063 Landkaartje 
(naast St. Ca-
tharinaweg 20) 
- Mierlo

Quercus robur

De aanwijzing van waardevolle bomen is geregeld in artikel 
11 van de Bomenverordening Geldrop-Mierlo 2019. Een 
nadere uitwerking hiervan is opgenomen in de module 
Bescherming van het Groenbeleidsplan 2014-2024. 

Waardevolle bomen genieten extra bescherming; er is 
bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig om deze te 
mogen kappen. 

Met ingang van vrijdag 7 januari 2022 liggen de boom-
rapporten waarop deze bomen beschreven zijn (inclusief 
motivering voor de aanwijzing) gedurende zes weken ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 
2 in Geldrop. De publiekshal is geopend van maandag tot 
en met donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 
9.00-12.30 uur. Op deze locatie zijn voorzieningen getroffen 
in het kader van het weren van het Corona-virus.

Bezwaar
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met 
deze beslissing? Dan kunt u ingevolge de Algemene wet 

bestuursrecht vanaf 7 januari 2022 gedurende 6 weken 
bezwaar bij ons aantekenen. Het bezwaarschrift bevat ten 
minste uw naam en adres, de datum waarop u het 
bezwaarschrift heeft geschreven, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van 
het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift door u te 
zijn ondertekend. 

Uw bezwaarschrift kunt u per post aan het college burge-
meester en wethouders van Geldrop-Mierlo richten. Het 
postadres is postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er 
ook voor kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen 
via https://www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-maken/. Hiervoor 
moet u beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD voor particulieren / E-Herkenning voor bedrijven).  

Voorlopige voorziening
Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het 
besluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Oost-Brabant (sector bestuurs-
recht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Aan het 
indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige 
voorziening kan ook digitaal bij genoemde rechtbank 
via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze worden ingediend. 
Daarvoor moet u eveneens beschikken over een digitale 
handtekening. Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 
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