
Internationale 
Vrouwendag 2022
Vrouwen strijden al jaren voor gelijke kansen, rechten 
en behandeling. Waar vrouwen eerst lijnrecht tegen-
over mannen stonden, is het steeds meer een strijd 
geworden waar mannen náást vrouwen staan, om te 
vechten voor wat belangrijk is voor óns. Want in een 
wereld waar iedereen dezelfde rechten en vrijheden 
heeft, heeft ook iedereen dezelfde plichten en verant-
woordelijkheden. Zo maken we samen de wereld een 
stukje beter en mooier. 

Solidariteit en de kracht voor verandering
Internationale Vrouwendag 2022 staat in het teken van 
solidariteit en de kracht voor verandering. Solidariteit 
betekent saamhorigheid, het besef en gevoel van bij 
elkaar horen en elkaar steunen. 

Een maatschappij waarbij we allemaal aan elkaar 
gelijk zijn en dat ook zo ervaren, krijgen we alleen 
voor elkaar wanneer ook zoveel mogelijk mannen hun 
schouders eronder zetten. Eerlijk gezegd, ook voor 
mannen valt er nog van alles te winnen. 

Geldrop-Mierlo voor inclusiviteit
De gemeente Geldrop-Mierlo hanteert een inclusief be-
leid. Dat wil zeggen dat IEDEREEN – ongeacht leeftijd, 
gender, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit, religie 
of fi nanciële situatie – dezelfde kansen krijgt om deel te 
nemen aan onze samenleving. Deze ambitie hanteren 
we ook in onze organisatie bij het personeelsbeleid. 
Het aantal vrouwelijke collega’s is dan ook al geste-
gen tot 46%. We spreken de hoop en verwachting uit 
dat ook in het toekomstige gemeentebestuur iedereen 
mee kan doen, zich veilig voelt en gelijke kansen krijgt. 

Statement college en raad over de situatie in Oekraïne
Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering van 
maandag 7 maart 2022 heeft plaatsvervangend voorzit-
ter van de gemeenteraad de heer Frans Stravers het vol-
gende statement namens het college en de raad gedeeld 
over de situatie in Oekraïne: 

Wij zijn enorm geschrokken en veroordelen de Russische 
aanval op Oekraïne. We leven mee met alle inwoners van 
Oekraïne en alle lotgenoten over de hele wereld. Er was en 
is geen enkele aanleiding om deze aanval op een soeverein 
land, op Oekraïne te rechtvaardigen. De televisiebeelden, 
die we nu al meer dan een week zien uit Oekraïne zijn hart-
verscheurend en doen pijn. Ontzettend veel pijn. Als teken 
van hoop en medeleven hebben wij ook in Geldrop-Mierlo 
de Oekraïense vlag gehesen. Daarmee verklaren wij ons 
solidair met iedereen die zich uitspreekt tegen de oorlog en 
spreken wij tegelijkertijd ook de hoop uit dat deze dat deze 
waanzinnige oorlog snel ten einde zal komen. 

Deze oorlog heeft grote humanitaire gevolgen. Wij willen en 
moeten de bevolking van Oekraïne helpen. Gelukkig zien wij 
hier al veel initiatieven voor ontstaan. Lokaal, regionaal maar 
ook de landelijke actie van Radio 555 en de televisieactie 
van 7 maart 2022 tonen aan hoezeer Nederlanders zich be-
trokken voelen bij het enorme onrecht dat de inwoners van 
Oekraïne wordt aangedaan. Alle acties, of het nu gaat om 
landelijke, regionale, lokale of zelfs persoonlijke initiatieven 
zijn hartverwarmend en zeer waardevol. 

Vanuit het Rijk en VNG en ook Vluchtelingenwerk Nederland 
wordt hard gewerkt om structuur te krijgen in alle initiatieven 
zodat ze elkaar ook daadwerkelijk versterken. 

De veiligheidsregio’s en dus ook onze gemeenten hebben 
een oproep gekregen om mogelijkheden tot opvang te bie-
den voor de vluchtelingen. Als Geldrop-Mierlo werken wij 

van harte mee om dit te realiseren. Bij de gemeente zijn al 
objecten aangemeld die hiervoor mogelijk geschikt zijn. Dit 
wordt nu samen met de veiligheidsregio verder uitgewerkt.

Samen, kunnen we als bestuur én inwoners van 
Geldrop-Mierlo ervoor zorgen dat we Oekraïne helpen. 
Helpen door mooie initiatieven te ondersteunen en door 
de mensen uit Oekraïne een warm welkom te geven. Want 
mensen die vluchten voor het geweld in eigen land, alles 
hebben moeten achterlaten zowel bezittingen als in veel ge-
vallen familie verdienen een humane opvang. Een dak bo-
ven het hoofd, kleding en voedsel maar ook een luisterend 
oor, begrip en het gevoel welkom te zijn. 

Wij hopen dit in onze gemeente met hulp van sociale 
partners, professionele (hulp)organisaties maar óók en voor-
al met u, inwoner van Geldrop-Mierlo, te kunnen realiseren. 
We weten zeker dat er voldoende saamhorigheid en initiatief 
in onze gemeente is om dat voor elkaar te krijgen en vertrou-
wen er op dat dat we ook dit samen gaan oppakken.

Vooralsnog verwijzen we onze inwoners die een particulier 
initiatief willen starten door naar de informatie pagina’s van 
de Rijksoverheid en Vluchtelingenwerk. Zodra we als ge-
meente meer duidelijkheid hebben wat de gemeente kan 
betekenen, publiceren we dat op onze website en via onze 
social media kanalen.
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Ook benieuwd naar de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen?
Volg het liveverslag of loop binnen bij de Verkiezings-
avond!

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Woensdag sluiten om 21.00 uur alle stembureaus 
en begint het tellen van de stemmen. Vanaf 22.00 uur die 
avond start er in Hofdael een Verkiezingsavond. Tijdens 
deze avond worden de uitslagen van Geldrop-Mierlo be-
kend gemaakt. Alle fracties van Geldrop-Mierlo zullen 
van de partij zijn maar ook u bent van harte welkom!

Omdat wij ons realiseren dat niet iedereen in staat is naar 
Hofdael te gaan, zullen wij de Verkiezingsavond ook live 
streamen. U kunt de uitslagen dus ook gewoon thuis, vanaf 
de bank volgen via www.geldrop-mierlo.nl.
Het programma is al volgt:
21.30 uur Inloop Hofdael  
22.00 uur Welkom door burgemeester Jos van Bree
  Uitslagen van de stembureaus die geopend 

waren op 14 en 15 maart.

Vanaf 22.30 Presentatie uitslagen op partijniveau, op volg-
orde van binnenkomst. 

Uiterlijk om 1.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten. 

Tijdelijke afsluiting kruispunt Sint 
Catharinaweg/Eksterlaan in Mierlo
Voor de aanleg van de ontsluitingsweg Middengebied Lu-
chen (Vlinderlaan) te Mierlo wordt het kruispunt Sint Catha-
rinaweg/Eksterlaan aangepast. Het gedeelte Sint Catha-
rinaweg tussen Eksterlaan en (nieuwe) Vlinderlaan wordt 
omgebouwd tot fi etsstraat. De directe verbinding voor ge-
motoriseerd verkeer tussen Sint Catharinaweg en (nieuwe) 
Vlinderlaan/ weg Luchen komt hierdoor defi nitief te vervallen.

Het kruispunt Sint Catharinaweg/Eksterlaan is vanaf maan-
dag 7 maart tot en met vrijdag 18 maart afgesloten voor al 
het verkeer. 

Bereikbaarheid
De huizen aan de Sint Catharinaweg met huisnummer 8 tot 
en met 18 blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via 
de weg Boerenzwaluw. De Eksterlaan blijft bereikbaar via de 
Fazantlaan.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van 
Lieshout of Will van Dijk van de afdeling Ruimte. Zij zijn te 
bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Kijk voor info over onze gemeente op www.geldrop-mierlo.nl.



Ook in 2022 subsidie voor zelf opvangen regenwater
Het college van burgemeester en wethouders heeft de 
subsidieregeling voor het zelf opvangen van regenwater 
opnieuw vastgesteld. Ook dit jaar kunt u dus subsidie 
krijgen als u een groen dak aanlegt, uw tuinverharding 
vervangt door groen of als u de regenpijp afkoppelt van 
het riool. De regeling is op verschillende punten versim-
peld ten opzichte van de oude regeling. Vanaf nu kunt 
u dus weer subsidie aanvragen als u het regenwater op 
uw terrein voortaan zelf opvangt. 

Waarom een subsidieregeling?
Doordat het klimaat verandert komt extreem weer, zoals 
hevige regenbuien of juist langdurige droogte, steeds vaker 
voor. We proberen om zo goed mogelijk met deze klimaat-
verandering om gaan. De gemeente pakt wateroverlast aan 
door aanpassing van het riool, de aanleg van retentievijvers 
en waterpasserende bestrating. Als inwoners hun eigen ter-
rein vergroenen en het regenwater wat daar valt, vasthou-
den, heeft dit ook een positief effect. Ten eerste doordat het 
riool daardoor minder snel overbelast raakt bij hevige regen. 

Daarnaast is het zo dat de negatieve effecten bij langdurige 
droogte minder groot zijn als er meer water in de bodem 
wordt vastgehouden. De gemeente heeft de subsidierege-
ling vastgesteld om inwoners fi nancieel te ondersteunen als 
zij zelf regenwater opvangen of hun tuin willen vergroenen.

Wat houdt de subsidieregeling in?
De subsidieregeling maakt het mogelijk voor inwoners om 
subsidie aan te vragen voor de volgende maatregelen: 
1. Het aanleggen van een groen dak.

Hiervoor bedraagt de subsidie 20 euro per m2 met een 
maximum van 5.000 euro.

2. Het afkoppelen van een dak of tuinverhardingen van 
het riool.
Hiervoor bedraagt de subsidie 8 euro per m2 afgekop-
peld dak/tuin met een maximum van 2.000 euro

3. Het vervangen van 
tuinverharding door groen.
Hiervoor bedraagt de subsidie 
4 euro per m2 met een maximum van 500 euro.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige regeling?
De subsidieregeling is op een aantal punten versoepeld en 
versimpeld. Het gaat om de volgende aanpassingen:
• Ook huurders kunnen nu - met toestemming van de eige-

naar - een aanvraag indienen.
• De vereiste berging voor groene daken gaat omlaag naar 

15 liter per m2. Dat stelt minder hoge eisen aan een dak-
constructie.

• Voor het aanleggen van een groen dak is geen minimale 
oppervlakte nodig. Bij het vergroenen van de tuin en het 
afkoppelen van het riool is de minimale oppervlakte ver-
laagd naar 10 m2. 

• Bij het aanleggen van een groen dak moet de aanvrager 
zelf verklaren dat de dakconstructie sterk genoeg is. Een 

offi ciële verklaring van de con-
structeur is niet meer nodig.

• Het groene dak hoeft niet meer 
door een gecertifi ceerd bedrijf te 
worden aangelegd.

• De mogelijkheden voor het af-
koppelen van het riool zijn versoepeld. Voorwaarde is dat 
het regenwater op eigen terrein vastgehouden en verwerkt 
wordt en dat er geen water wegloopt naar omliggende ter-
reinen of het riool. Aan de manier waarop dit gebeurt, wor-
den niet langer voorwaarden gesteld. 

• Per perceel kunt u nu meer dan één keer subsidie aanvra-
gen. Daardoor kunnen maatregelen nu dus ook gefaseerd 
aangevraagd en uitgevoerd worden.

Andere positieve effecten
De maatregelen die u kunt nemen om zelf uw regenwater op 
te vangen, zorgen allemaal voor ontlasting van het riool bij 
extreme regenval. Maar deze maatregelen hebben ook nog 
meer positieve effecten. Zo draagt een groen dak, net als het 
vergroenen van uw tuin, bij aan het vergroten van de biodi-
versiteit en het verlagen van de omgevingstemperatuur zo-
dat het op hete dagen iets koeler is. Ook heeft een groen dak 
een isolerende werking, waardoor u minder energie hoeft te 
verbruiken. Als regenwater in de bodem kan infi ltreren, gaat 
dat verdroging tegen. En door hemelwater op te slaan kan dit 
water in tijden van droogte weer gebruikt worden waardoor 
het verbruik van schoon kraanwater afneemt. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: 
www.geldrop-mierlo.nl/zelf-opvangen-regenwater. 
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EnergieHuis Slim Wonen: regiokalender maart en april 2022 
Het Stichting EnergieHuis Slim Wonen geeft gratis voor-
lichting over energiebesparende maatregelen. Het is een 
samenwerking van, voor en door bewoners van acht ge-
meenten in de regio. Alle lokale initiatieven en acties zijn 
via de website te bekijken: www.energiehuisslimwonen.
nl/kies-je-gemeente.

Inloopspreekuren

In verschillende gemeenten houdt het Energiehuis een in-
loopspreekuur. Hieronder een overzicht van de spreekuren 
in maart en april van dit jaar.
Geldrop: zaterdag 11 en 25 maart, 9 en 23 april van 11:00 
tot 13:00 uur in de bibliotheek (Heuvel 94).
Mierlo: zaterdag  18 maart, 2 en 16 april van 11:00 tot 
13:00  uur in D’n Intheek (Dorpsstraat 113).
Asten: zaterdag 19 maart en 16 april van 10:30 tot 12:30 uur 
in de bibliotheek (Emmastraat 9-Midas).
Deurne: elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur in De Ossen-
beemd (Haageind 31).

Gemert-Bakel: 12 en 26 maart, 9 en 23 april van 11:00 tot 
14:00 uur in de Boelthiek (Sint Gerardusplein 1).
Helmond: elke dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 tot 
17:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur in het Ener-
gieHuis (Torenstraat 3).
Nuenen: elke zaterdag van 11:00 tot 13:00 uur in de biblio-
theek (J.H. Hugo van Berckellaan 18).

Daarnaast is er elke dinsdag en donderdag een telefonisch 
‘energiespreekuur’ tussen 13:00 en 17:00 uur. U kunt dan 
bellen naar (085) 0410041. Korte vragen kunt u ook per 
e-mail sturen: info@energiehuisslimwonen.nl.

Themabijeenkomsten en workshops 
Het Energiehuis organiseert regelmatig themabijeenkom-
sten. In maart en april zijn dat de volgende:
• 21 maart: Slimme isolatie en 20-30% besparen 

Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Helmond, Torenstraat 3

• 4 april: Zonnepanelen iets voor u? 

Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Helmond, Torenstraat 3

• 18 april: Workshop eigen woning QuickScan
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: online, via Zoom

U kunt zich aanmelden via energiehuisslimwonen.nl/agen-
da/ op de website van het Energiehuis. 

Deurne: elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur in De Ossen-
beemd (Haageind 31).

Locatie: Helmond, Torenstraat 3
• 4 april: Zonnepanelen iets voor u? 

Groei mee naar een gezond klimaat!

Vragen? Bel ons op 040 - 289 38 93.



RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Weegbree 16 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 februari 2022
Omschrijving : een pad vanaf schuttingsdeur naar 

asfaltpad achter het huis
Zaaknummer : 17711124884

Locatie : Nieuwendijk 33 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 februari 2022
Omschrijving : uitbreiden badkamer
Zaaknummer : 17711124947

Locatie : Geldropseweg 1 in Mierlo
Datum ontvangst : 25 februari 2022
Omschrijving : wijzigen woonbestemming
Zaaknummer : 17711125002

Locatie : Hooiwagen 8 in Mierlo
Datum ontvangst : 25 februari 2022
Omschrijving : bouw vrijstaande woning
Zaaknummer : 17711125136

Locatie : Willem van Gentstraat 31 in 
Geldrop

Datum ontvangst : 1 maart 2022
Omschrijving : vervanging dak
Zaaknummer : 17711126779

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Waardstraat 13 in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 1 maart 2022
Omschrijving : bouwen van een erker
Zaaknummer : 17711073501

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Nuenenseweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 

  huisnummer 29) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 februari 2022
Omschrijving : rooien van een sierkers in verband 

met stamrot 
Zaaknummer : 17711104729

Locatie : Dwarsstraat 39 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 februari 2022
Omschrijving : plaatsen dakopbouw op woning
Zaaknummer : 17711089721

Locatie : Pastoor de Winterstraat 
ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 11) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 1 maart 2022
Omschrijving : rooien van een notenboom 

in verband met plakoksel bij 
stamvoet, uitbreken van de stam 
bij belasting

Zaaknummer : 17711099064 

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Luchen ongenummerd (Plan 
‘Het Landkaartje’) in Mierlo

Datum ter inzage : 10 maart 2022
Omschrijving : oprichten van zestien woningen
Zaaknummer : 20210238

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. 

Voor bekendmakingen met nummer 3 en 5 geldt: De 
besluiten en overige stukken liggen vanaf de dag na 
publicatie zes weken ter inzage. Om de stukken in te 
zien maakt u een afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of 
telefoonnummer (040) 289 38 93. Tegen deze besluiten 
kan eenieder binnen zes weken vanaf de dag na publicatie, 
een zienswijze indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Tijdens deze periode 
kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. 

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.

B E K E N D M A K I N G E N

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Breng je stem uit op maandag 14, dinsdag 15 of woensdag 16 maart!
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Start voorbereidende werkzaamheden 
herinrichting en rioolvervanging Dwarsstraat
Bomen rooien
In voorbereiding op de aanstaande herinrichting van de 
Dwarsstraat gaan we op 17 en/of 18 maart de huidige bo-
men in de Dwarsstraat verwijderen. Tijdens de werkzaamhe-
den die de gehele dag duren, moet u rekening houden met 
verkeershinder in de Dwarsstraat.

Herinrichting en rioolvervanging Dwarsstraat
Voor het werk herinrichting en rioolvervanging Dwarsstraat is 
inmiddels opdracht gegeven aan Van Horssen Wegenbouw BV
te Asten. Momenteel worden de materialen ingekocht en de 

planning opgesteld.

Zodra de planning defi nitief is informeren wij u over het ver-
volg van de werkzaamheden en de bereikbaarheid.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willy van 
de Westerlo van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

Herinrichting 
kruispunt Johan 
Peijnenburgweg/
Dommeldalseweg en 
Goorstraat
Maandag 14 maart 2022 starten we met de herin-
richting van de kruising Johan Peijnenburgweg/
Dommeldalseweg en Goorstraat. 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de 
asfaltrijbaan, fi etspaden en trottoirs. De werkzaamhe-
den en noodzakelijke omleidingen duren naar verwach-
ting tot en met zondag 24 april 2022.

Verkeersregelinstallatie 
Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 
Op het kruispunt van de Johan Peijnenburgweg en 
Dommeldalseweg wordt een verkeersregelinstallatie 
(VRI) geplaatst. Hierdoor kan het verkeer vanuit het 
centrum het kruispunt makkelijker en veiliger overste-
ken.

Afsluitingen en omleidingen doorgaand verkeer
Het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 
is van 14 maart tot en met 24 april afgesloten voor al 
het verkeer. 
Het kruispunt Johan Peijenburgweg/Dommeldalse-
weg en Goorstraat is vanaf 4 april tot en met 24 april 
afgesloten voor al het verkeer.

Het doorgaande verkeer vanaf Rijksweg A67/Heeze 
richting Nuenen en Mierlo wordt omgeleid via de route 
Bogardeind-Emopad-Gijzenrooiseweg-Eindhovense-
weg-Nieuwendijk-Mierloseweg en omgekeerd. Voor 
het fi etsverkeer worden kleinschalige omleidingen in-
gesteld. 

Bereikbaarheid Dommeldalseweg 
De woningen aan de Dommeldalseweg blijven tijdens 
uitvoering bereikbaar via de aansluiting aan de Laan 
der Vier Heemskinderen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willy 
van de Westerlo van de afdeling Ruimte. Hij is te berei-
ken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

www.geldrop-mierlo.nl


