
College helpt tijdens 
NLdoet
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart heeft het Oranje 
Fonds de landelijke actie NLdoet georganiseerd. Tij-
dens deze dag maken vrijwilligers voor 1 dag het ver-
schil voor een ander.

Kastanjehof in Geldrop (onderdeel van WoonincPlus-
Vitalis) heeft tijdens deze dagen het terras aangepakt. 
Het college van B&W heeft vandaag de eerste schop 
in de grond gezet voor de broodnodige opfrisbeurt van 
de ontmoetingsplaats van de bewoners. 

Volgend jaar zal het college een locatie in Mierlo be-
zoeken tijdens deze actie.  

Overeenkomst Laco 
zwembad Geldrop
Dinsdag 8 maart heeft wethouder Peter Looijmans een nieu-
we meerjarige overeenkomst getekend met Laco zwembad 
Geldrop. Met deze overeenkomst is de maatschappelijke 
functie van het zwembad De Smelen voor langere termijn 
gegarandeerd. In de overeenkomst hebben partijen afspra-
ken gemaakt over een goede en veilige conditie, verduurza-
ming en renovatie van het zwembad.

www.geldrop-mierlo.nl
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Opvang Oekraïense vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne, een dramatische bladzijde in de 
geschiedenis die heel veel onschuldige slachtoffers 
kent. In de eerste plaats in het land zelf. Het menselijk 
leed dat er hiermee gepaard gaat blijkt onder meer uit de 
grote vluchtelingenstroom die op gang is gekomen. Dat 
laat niemand onberoerd, ook in Nederland niet, getuige 
de vele initiatieven die worden ontplooid.

Opvang vluchtelingen door gemeenten
Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende weken 
en maanden tienduizenden vluchtelingen in Nederland opge-
vangen moeten worden. Daarom heeft het kabinet aan alle 
25 veiligheidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost, de opdracht gegeven om samen met gemeen-
ten voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te 
zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of 
zelfs nog langer, duren. 

Opvang in onze regio
Alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zetten in-
middels alles op alles om binnen 14 dagen 1.000 opvanglo-
caties te vinden en bruikbaar te maken. Als de gemeenten 
deze plekken beschikbaar hebben, wordt gekeken naar 
nog eens 1.000 plekken. In totaal gaat het dus om 2.000 
opvangplekken in onze regio. Inmiddels worden de eerste 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Eindhoven. 

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder ver-
blijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland 
blijven. Oekraïners hebben van de EU een speciale status 
gekregen waardoor zij in Nederland mogen werken. 

Ik wil helpen
• Ik wil geld doneren | Giro 555
• Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang van 

Oekraïense vluchtelingen | takecarebnb.org.
• Ik wil spullen doneren voor Oekraïense vluchtelingen | 

oekraine@eindhoven.nl  (040) 238 20 37

Ik wil meer informatie
• Veelgestelde vragen over de situatie in Rusland en 

Oekraïne| www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-
inval-in-oekraine/veelgestelde-vragen-rusland-en-oekraine.

• Wat betekent de situatie in Oekraïne voor de veilig-
heid in Nederland? | www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
russische-inval-in-oekraine/veiligheid-in-nederland.

• Ik wil mijn vraag telefonisch stellen | (040) 238 20 37
(dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur).

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?
• Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? | 

www.vrbzo.nl/veiligheidszorg/risicocommunicatie.

Werkzaamheden aan bruggen in Geldrop
In de week van 21 tot en met 25 maart wordt gewerkt aan 
voetgangersbruggen in Geldrop. 

Bifur, Bofur, en Kili
In 2021 is het brugdek van de brug in de Dori vervangen. Bij 
inspectie bleek toen dat ook de brugdekken van de andere 
bruggen aan vervanging toe waren. Door omstandigheden 
kan dit werk nu pas plaatsvinden. Elke brug zal hooguit één 
dag buiten gebruik zijn. Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kan deze planning afwijken. De toegang tot de ach-
terpaden blijft gewoon geopend. De bewoners van de betref-
fende straten krijgen persoonlijk bericht.

Queensvenpad
Bij deze brug worden werkzaamheden uitgevoerd nabij de 
waterkant. De beschoeiingen worden gerepareerd en het ta-
lud onder de brug wordt verstevigd. De brug blijft open voor 
het verkeer, maar er zal enige hinder zijn.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob 
Elemans van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via tele-
foonnummer (040) 289 38 93.

Komt u ook naar de gespreksavond over 
Landgoed Gulbergen?
Op maandag 28 maart van 19.00-21.30 uur organiseert Me-
tropoolregio Eindhoven een gespreksavond in Geldrop. Tij-
dens deze gespreksavond kunt u meedenken en -praten over 
de toekomst van Landgoed Gulbergen. Een toekomst als 
groene recreatieve buffer maar waar ook ruimte is voor aan-
vullende functies en voorzieningen die passen bij de regio.

Wilt u meepraten over de toekomst van Landgoed Gulber-
gen? Kom dan naar de gespreksavond.

Waar: Centrum Hofdael, Geldrop
Wanneer: Maandag 28 maart 19.00-21.30 uur
Aanmelden: via www.gulbergen.nl

Kunt u op 28 maart niet naar de gespreksavond in Geldrop 
komen? Dan kunt u zich ook aanmelden voor de gespreks-
avond in Nuenen op donderdag 31 maart. Hopelijk zien we u tijdens één van de gespreksavonden!

Tijdelijke afsluiting 
kruispunt Luchen/
Kerkenpad
Voor het aanleggen van een verhoogd kruispuntplateau ter 
hoogte van Luchen huisnummer 4 en 8 (aansluiting voorma-
lig Kerkenpad) is de weg Luchen vanaf maandag 21 maart 
afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met 
vrijdag 1 april. De aangelegen panden aan de weg Luchen 
blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Vlinder-
laan.

Meer 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.



Besparen op energielasten
Gratis verduurzamingsadvies voor woningeigenaren 
Als gemeente wil Geldrop-Mierlo woningeigenaren hel-
pen met het besparen van energie door het verduurza-
men van hun woning. De gemeente stelt hiervoor 300 
gratis verduurzamingsadviezen beschikbaar. Hierin 
krijgt u als inwoner advies over maatregelen als isolatie, 
zonnepanelen en een (hybride) warmtepomp. Met zo’n 
advies in de hand kunnen deelnemers direct en goed 
geïnformeerd aan de slag.

Woningopname, adviesgesprek en een energierapport
Het advies bestaat uit een woningopname, een adviesge-
sprek en een energierapport. Tijdens een woningbezoek 
kijkt een adviseur naar het energieverlies van de woning 
en brengt hij kansrijke besparingsmaatregelen in kaart. De 
adviseur bespreekt tijdens een keukentafelgesprek de per-
soonlijke omstandigheden en wensen. Op basis van de op-
name en gesprek geeft de adviseur aan welke maatregelen 
geschikt zijn voor de woning en in welke volgorde deze het 
best kunnen worden uitgevoerd. 

De actie wordt uitgevoerd door Susteen. Susteen is een ad-
viesbureau dat gespecialiseerd is in woningverduurzaming. 
Zij adviseerden in de afgelopen 12 jaar meer dan 10.000 
bewoners in verschillende gemeenten.

Een waardevolle routekaart 
Het rapport dat deelnemers na afl oop ontvangen, is voor 
hen een handige routekaart die de nodige houvast biedt bij 
de keuzes die spelen bij verduurzaming. Welke maatrege-
len zijn geschikt voor mijn huis?  Wat is de beste volgorde 
van uitvoering en wat levert het me eigenlijk op? Dat zijn 
belangrijke vragen die uitvoering van verduurzaming vaak 
in de weg zitten. Door deze scan aan te bieden, hoopt de 
gemeente zoveel mogelijk eigenaren enthousiast te maken 
voor verduurzamen. 

Forse besparing mogelijk
In veel woningen valt fl ink te besparen op energiekosten. Ze-
ker met de sterk oplopende energieprijzen van de afgelopen 
tijd, is het meer dan ooit de moeite waard om te kijken naar 
besparingsmogelijkheden. De meeste maatregelen verdie-
nen zich al binnen 6 jaar terug. Voor veel maatregelen zijn 
er bovendien momenteel forse landelijke subsidies beschik-
baar. Ook deze worden in het rapport meegenomen. 

Aanmelden
Bent u woningeigenaar en wilt u 
serieus aan de slag met verduurza-
men? Meld u zich dan aan via de website van de gemeente 
Geldrop-Mierlo. 

Na aanmelding neemt Susteen contact op voor het plannen 
van een huisbezoek. Een huisbezoek duurt ongeveer een 
uur. Na maximaal 5 werkdagen na het huisbezoek ontvangt 
u het rapport. Bij deze actie geldt: op = op

Opschoondag 19 maart: helpt u mee met het opruimen van zwerfafval?
Komende zaterdag 19 maart is de Landelijke Op-
schoondag. Door het hele land, en dus ook in Geldrop 
en Mierlo, gaan mensen aan de slag om zwerfafval op 
te ruimen. In een schone buurt is het immers veel fi jner 
wonen. Bovendien is zwerfafval schadelijk voor de na-
tuur en daarmee ook voor onszelf. Doet u ook een paar 
uur mee? Sluit u dan aan bij de afvalprikkers van de 
Werkgroep Schoon Geldrop-Mierlo en IVN.

Met de lunch weer thuis
Op 19 maart gaan vrijwilligers van 10:00 tot 13:00 uur zwerf-
afval opruimen in onze mooie gemeente. Twee vrijwilligers-
groepen die maandelijks zwerfafval opruimen (Schoon 
Geldrop-Mierlo en de Mierlose Schonen) trekken hierin op 
met de Werkgroep Duurzaamheid van IVN Geldrop en IVN 
Mierlo. In beide kernen reikt men om 10:00 uur materialen 
uit, zoals grijpers en hesjes. Mocht u zelf een refl ecterend 
hesje en werkhandschoenen hebben, neem die vooral mee. 

Aanmelden en startpunt
Het is handig om te weten op hoeveel mensen de organi-
satie kan rekenen. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan, liefst 
voor vrijdag 18 maart. Voor Geldrop kan dat door een mail-
tje te sturen naar arendbolt@outlook.com. Voor Mierlo kunt 
u bellen naar Frans Roxs op (06) 576 57 334. Kijk voor de 
zekerheid kort voor de actie nog even op de website van 
IVN voor eventuele bijzonderheden (www.ivn.nl/afdeling/
geldrop of www.ivn.nl/afdeling/mierlo). 

De actie in Mierlo start vanuit natuurinformatiecentrum 
’t Klokhuis aan de Goorsedijk 1

De actie in Geldrop heeft natuurinformatiecentrum 
De Paardestal in het kasteelpark als startpunt.

Groep ‘Schoon Geldrop-Mierlo’ zoekt extra leden
De Werkgroep ‘Schoon Geldrop-Mierlo’ kan nog meer le-
den in Geldrop gebruiken, aldus de nieuwe coördinator, 
Arend Bolt. Om alle belangrijke straten te onderhouden, 
zijn meer vrijwilligers nodig dan de huidige negentien. 

Hierbij wordt vooral gedacht aan het gebied rond het 
Strabrecht College en de wijk Genoenhuis.

Een of meerdere keren per maand gaat de groep op pad 
om tientallen zakken zwerfafval te verzamelen. Sommige 
vrijwilligers gaan met z’n tweeën, anderen gaan alleen op 
stap. U kunt zelf kiezen wanneer en hoeveel tijd u eraan 
wilt besteden. Voor aanmelden en inlichtingen zie boven-
staand mailadres.
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Arend Bolt. Om alle belangrijke straten te onderhouden, 
zijn meer vrijwilligers nodig dan de huidige negentien. 

Groei mee naar een gezond klimaat!

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Luchenseheide 50 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 februari 2022
Omschrijving : realiseren van een defi nitieve 

ondersteuningsconstructie voor de 
loopburg tussen slibbuffer 1 en 2

Zaaknummer : 17711127842

Locatie : Joris van Spilbergenstraat 1 in 
Geldrop

Datum ontvangst : 2 maart 2022
Omschrijving : dakrenovatie van 296 woningen
Zaaknummer : 17711130996

Locatie : Hulst 87 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 maart 2022
Omschrijving : mantelzorgwoning
Zaaknummer : 17711131082

Locatie : Oudvensestraat 9 in Mierlo
Datum ontvangst : 4 maart 2022
Omschrijving : plaatsen van tijdelijke 

opslagcontainers
Zaaknummer : 17711133278

B E K E N D M A K I N G E NReconstructie Hout West
Maandag 21 maart 2022 starten we met de reconstructie van 
de weg Hout West in Geldrop. 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riole-
ring en de wegverhardingen. De werkzaamheden gaan naar 
verwachting 8 weken duren, tot en met vrijdag 13 mei 2022.

Bereikbaarheid Hout West 
Tijdens de werkzaamheden is de weg Hout West beperkt 
bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
De woningen blijven bereikbaar te voet en met de fi ets.

Meer 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.



Locatie : Marktstraat 28A in Mierlo
Datum ontvangst : 7 maart 2022
Omschrijving : wijzigen bestaande gebruiksfunctie 

‘kantoor’ naar ‘wonen’ waardoor 
appartement kan worden 
gerealiseerd

Zaaknummer : 17711135661

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Hertogenlaan 129 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 maart 2022
Omschrijving : verduurzamen woning
Zaaknummer : 17711084998

Locatie : Bijenkorf in Mierlo
Verzenddatum besluit : 4 maart 2022
Omschrijving : tijdelijk brandveilig gebruiken van 

een onderwijshuisvesting
Zaaknummer : 17711033716

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Volmolenplein 20 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 maart 2022
Omschrijving : verwijderen Acaciaboom in 

voortuin
Zaaknummer : 17711072834

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.

AANWIJZINGSBESLUIT

Wij, het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo en de burgemeester, ieder voor zover het 
diens bevoegdheid betreft, wensen in het kader van een 
regionale aanpak van het bestuurlijk toezicht op de seks- 
en prostitutiebranche in Brabant-Zuidoost, overeenkomstig 
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 
artikel 6:2 `Toezichthouders’ van de Algemene plaatselijk 
verordening, regionale toezichthouders en/of buitengewoon 
opsporingsambtenaren als toezichthouders aan te wijzen 
en hebben besloten tot:

1. Het aanwijzen als toezichthouders op de naleving 
van het bepaalde bij of krachtens de Algemene 
plaatselijke verordening, in bijzonder belast met 
toezicht bij of krachtens het bepaalde in hoofdstuk 3 
`Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante 
onderwerpen’ toezichthouders en/of buitengewoon 
opsporingsambtenaren, standplaats hebbende: 

 gemeente Asten, gemeente Bergeijk, gemeente Best, 
gemeente Bladel, gemeente Cranendonck, gemeente 
Deurne, gemeente Eersel, gemeente Gemert-Bakel, 
gemeente Heeze-Leende, gemeente Helmond, 
gemeente Laarbeek, gemeente Nuenen,

 gemeente Oirschot, gemeente Reusel-De Mierden, 
gemeente Someren, gemeente Son en Breugel, 

gemeente Valkenswaard, gemeente Veldhoven, 
gemeente Waalre.

2. De toezichthouders gebruikmaken van 
legitimatiebewijzen Geldrop-Mierlo, van 
legitimatiebewijzen van ieders gemeentelijke 
standplaats en kopie aanwijzingsbesluit.

3.  Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2022.

4. Dit besluit overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene 
wet bestuursrecht algemeen bekend te maken.

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING 
HEGGESTRAAT EN NIEUWENDIJK TER INZAGE

Gemeente Geldrop-Mierlo gaat de Heggestraat (tussen 
de Heilige Geeststraat en Stationsstraat) en Nieuwendijk 
(tussen de Stationsstraat en de rotonde Mierloseweg) 
opnieuw inrichten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp 
uitgewerkt. De plannen liggen van vrijdag 18 maart tot en 
met donderdag 28 april a.s. ter inzage en iedereen kan 
hierop reageren. 

Aanleiding
De Heggestraat kent een gedateerde weginrichting. 
De snelheid van het gemotoriseerd verkeer komt vaak niet 
overeen met de ingestelde maximum snelheid van 
30 km/uur. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanwezige 
asfaltverharding en het brede wegprofi el. 

Voorts dient de riolering  te worden vervangen en is de 
aanwezige wegconstructie dringend aan onderhoud toe.

De Nieuwendijk, tussen de Stationsstraat en Mierloseweg, 
maakt onderdeel uit van de centrumvisie welke door de raad 
in 2013 werd vastgesteld. Hierin is een integrale herinrichting 
voorzien van de openbare ruimte rondom de H. Brigidakerk.

Plannen
Voor het deel Heggestraat 24-50 is een tweetal 
varianten uitgewerkt. In beide varianten wordt het aantal 
parkeervakken en het openbaar groen uitgebreid en is de 
rijbaan versmald.

De begrenzing van de zone voor het betaald parkeren en het 
parkeren voor vergunninghouders blijft ongewijzigd.

Voor wat betreft het meest noordelijke deel van de 
Heggestraat en de Nieuwendijk wordt in de basis dezelfde 
materialisatie toepast als in de Korte Kerkstraat en 
Heuvel. Het openbaar groen wordt sterk uitgebreid en de 
parkeervakken zijn duidelijker aangeven door een afwijkend 
materiaalgebruik. 

Op de Nieuwendijk komen de fi etspaden te vervallen, zoals 
enkele jaren terug ook het geval was op het noordelijk deel 
van het Bogardeind. Bij deze herinrichting wordt tevens 
de maximum snelheid op dit deel van de Nieuwendijk 
teruggebracht naar 30 km/uur.

Inspraak
Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 18 maart tot en met 
donderdag 28 april ter inzage in de publiekshal in het 
gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde 
termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen 
reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie 
kunt u contact opnemen met Philip Wouters of Ad van den 
Aker van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het 
telefoonnummer (040) 289 38 93. De plannen zijn ook te 
bekijken op de gemeentelijke website: 
www.geldrop-mierlo.nl. 

Planning
Na de inspraakperiode gebruikt het college van 
burgemeester en wethouders de ingekomen reacties om een 
defi nitief herinrichtingsplan vast te stellen. De herinrichting 
van de Heggestraat zal naar verwachting starten in het 
najaar van 2022. Het deel Nieuwendijk volgt na de realisatie 
van het appartementencomplex aan de Nieuwendijk. 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 
TEN BEHOEVE VAN HET MILIEU-

EFFECTRAPPORT (PLANMER) VOOR DE 
‘OMGEVINGSVISIE GELDROP-MIERLO’; 

GEMEENTE GELDROP-MIERLO

Milieueffectrapportage
Gemeente Geldrop-Mierlo werkt aan de ‘Omgevingsvisie 
Geldrop-Mierlo’. 
Kijk op onze website: geldrop-mierlo-opwegnaar2040.nl.

Uit de Wet milieubeheer (nu) en de Omgevingswet (straks) 
volgt dat voor de omgevingsvisie een milieueffectrapport 
(MER) verplicht is. In het milieu-effectrapport worden 
de haalbaarheid en de effecten van de opgaven in de 
omgevingsvisie getoetst, waarbij deze systematisch, 
transparant en objectief in beeld worden gebracht. In 
het plan-MER onderbouwen we de keuzes die we in de 
omgevingsvisie maken: Welke (milieu)effecten brengt 
de (uitvoering van de) omgevingsvisie met zich mee; 
Welke alternatieven en varianten zijn denkbaar en welke 
maatregelen kunnen we treffen om eventuele negatieve 
effecten te voorkomen of beperken.

Notitie reikwijdte en detailniveau
Met deze  ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ kondigen we 
de start aan van de milieueffectrapportage. 
Deze notitie geeft informatie over:
- de beoogde reikwijdte van de planMER: welke 

alternatieven, welke milieuaspecten?
- het detailniveau van de planMER: hoe uitgebreid, op 

welke manier?

Zienswijzen
Met ingang van 18 maart 2022, ligt de Notitie reikwijdte en 
detailniveau ten behoeve van de milieueffectrapportage 
voor de omgevingsvisie Geldrop-Mierlo gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage. Het gaat om versie D1 
d.d. 1 februari 2022.

Het document kan tijdens kantooruren worden ingezien 
op het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo, De Meent 2 te 
Geldrop.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan eenieder 
bij de gemeente zienswijzen indienen over deze Notitie 
reikwijdte en detailniveau. 
- Een zienswijze kunt u per e-mail indienen via 

gemeente@geldrop-mierlo.nl;
- Een zienswijze kunt u ook schriftelijk indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop;

- U kunt een zienswijze ook mondeling indienen. Daarvoor 
moet u een afspraak maken met de gemeente. Zie 
hiervoor de gemeentelijke website: Home > Contact > 
Bezwaar maken > Zienswijze;

Zet het volgende in uw zienswijze:
- het onderwerp van de zienswijze (zienswijze ‘Notitie 

reikwijdte en detailniveau omgevingsvisie’);
- de datum waarop u de zienswijze indient;
- de zienswijze(n);
- uw naam en adres;
- uw handtekening of voeg een kopie van een schriftelijke 

machtiging met handtekening toe.

Meer weten over
over verduurzamen
en slim besparen 
met je woning?

EnergieHuis 
Slim Wonen

over verduurzamenover verduurzamen
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