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Op 15 juni 2020 is de visie en strategie ‘Persoonlijk, dicht-
bij en verbonden’ door de raad vastgesteld. Deze visie en 
strategie voor het Sociaal Domein is nu samengevat in een 
handzame, leesbare versie. Centraal staat het vergroten van 
de veerkracht van onze inwoners en de gemeenschappen 
waar zij onderdeel van zijn. 

De samenvatting is verkrijgbaar op het gemeentehuis, bij 
bibliotheek Dommeldal of te lezen op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl/sociaal-domein-visie-strategie.

Samenvatting Persoonlijk, 
Dichtbij en Verbonden 
beschikbaar

Speeltuin De Viking opent seizoen 
met nieuwe toestellen
Op maandag 18 april, tweede paasdag, opent 
Speeltuin de Viking weer! Vanaf dan is de speeltuin 
op woensdag, vrijdag en zaterdagmiddag geopend 
voor publiek. Dankzij de subsidie van de gemeente 
heeft het bestuur de afgelopen wintermaanden volop 
in de speeltuin kunnen investeren. Zo is er een nieuw 
speeltoestel geplaatst, komt er binnenkort een toestel 
waar ook kinderen in een rolstoel gebruik van kunnen 
maken en krijgt het hoofdgebouw een nieuw dak. 
Dit gaat komend seizoen een leuke speelmiddag 
opleveren voor iedereen.

Bouwen vanuit gezonde basis 
Sinds een jaar heeft de speeltuin een nieuwe voor-
zitter van het bestuur: Michael van der Linden. Hij is  
gestopt met zijn eigen onderneming om alle ruimte te 
hebben voor de speeltuin. “Ik doe er alles aan om van 
deze speeltuin een plek te maken waar het voor iedereen 
goed toeven is. Om dat te bereiken, heb ik het bedrijfs-
matig aangepakt. Eerst heb ik gewerkt aan een gezonde 
basis en vanuit daar bouw ik het stukje voor stukje verder 
op. Toen ik begon, waren er nog maar weinig vrijwilligers. 
Maar zonder hen kan de speeltuin niet draaien, dus daar 
ben ik als eerst meer aan de slag gegaan. En met succes, 
want binnen twee weken hadden zich al zestien nieuwe 
vrijwilligers gemeld.” 

Twee nieuwe speeltoestellen
Vorig seizoen heeft Michael vooral gekeken naar wat er 
nog mist in de speeltuin. Dat bleken een groot speeltoe-
stel voor de wat oudere kinderen én speelmogelijkheden 
voor kinderen in een rolstoel. Met extra subsidie van de 
gemeente heeft de speeltuin een ‘inclusief speeltoestel’ 
kunnen aanschaffen. Dit toestel is leuk voor zowel kin-
deren met als zonder beperking. Zij kunnen hier dan ook 
samen op spelen. In de loop van dit voorjaar wordt dit 
inclusieve toestel geplaatst.
Het vinden van een goed speeltoestel voor de wat oudere 
kinderen, van zes tot een jaar of twaalf, bleek lastig. Het-
geen wat Michael voor ogen had, was nergens te koop. 
Daarom is hij zelf achter de tekentafel gaan zitten. In over-
leg met een vaste leverancier heeft Michael een eigen 
toestel ontworpen en laten maken. Het is een uitdagend 
toestel geworden met verschillende op- en afgangen. On-

langs is dit nieuwe toestel opgebouwd in de speeltuin en 
het is helemaal klaar om in gebruik te worden genomen.

Samenwerking met andere organisaties
Naast het werven van nieuwe vrijwilligers en de aanschaf 
van twee nieuwe toestellen, is Michael ook bezig geweest 
met het opzetten van samenwerkingen. Ook daarin is hij 
geslaagd. De speeltuin heeft samenwerkingsverband ge-
sloten met de GGD, de bibliotheek en Anna Ouderenzorg.

De GGD Zuid-Oost Brabant zal het komende seizoen een 
aantal keer te vinden zijn in de speeltuin om voorlichting 
te geven, bijvoorbeeld over teken en hoe je die van je huid 
kunt halen. De bibliotheek Dommeldal zal op woensdag 
voorleesmiddagen organiseren in de speeltuin en is aan 
het kijken naar de mogelijkheden om er een bibliotheek-
punt te openen. Verder worden de bewoners van Anna 
Ouderenzorg regelmatig uitgenodigd om in de speeltuin 
een kopje koffie te komen drinken zodat zij in de buiten-
lucht kunnen genieten van de spelende kinderen.

Kijk op de website van Speeltuin de Viking voor meer in-
formatie, toegangsprijzen en openingstijden. 
www.speeltuindeviking.com.

Het speeltoestel dat voorzitter Michael van der Linden zelf 
heeft ontworpen.

Door uitstel van afspraken in Corona-tijd zijn er momenteel 
aanzienlijk meer inwoners die een afspraak willen maken 
bij de gemeente. Daardoor zijn de wachttijden bij balie Bur-
gerzaken langer dan normaal. Dit betekent dat het meestal 
niet mogelijk is een afspraak in te plannen binnen één of 
twee weken. Dit betekent ook dat het niet altijd mogelijk is 
uw document een week na de aanvraag op te halen. Houd 
hiermee rekening op het moment dat u nieuwe documenten 
nodig heeft. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Drukte bij balie 
Burgerzaken
Houd rekening met langere 
wachttijden

AGENDA* RAADSVERGADERING 
Donderdag 21 april 2022
’t Plein (gemeentehuis)

(tijd indicatief) Activiteit  
Algemeen
19.30 uur 1. Opening en mededelingen
19.35 uur 2. Vragenhalfuurtje aan college
19.45 uur 3. Vaststellen agenda
• Mogelijkheid indienen van moties 

vreemd aan de orde. 
19.50 uur 4. Installatie burgercommissiele-

den
Besluitvorming
20.05 uur 5. Hamerstukken

a. Begrotingswijziging en -toe-
lichting 2022 GGD (RV GM2022-
1044400)
b. Regiovisie norm voor opdracht-
geverschap 10 voor de Jeugd (RV 
GM2022-1080382)

20.10 uur 6. Nota Dierenwelzijn (RV GM2022-
198380)

Het ontwikkelen van beleid op het 
terrein van dierenwelzijn was op-
genomen in het coalitieprogramma 
2018-2022. Met de nu opgestelde 
nota dierenwelzijn wordt hier invulling 
aan gegeven.

20.30 uur 7. Afvalstoffenverordening 
Geldrop-Mierlo 2021 (RV GM2022-
270577)
De huidige Afvalstoffenverordening 
moet geactualiseerd worden, on-
der andere om de invoering van de 
JA-JA sticker mogelijk te maken. 
De ontwerpverordening heeft vanaf 
25 november t/m 10 januari voor 
iedereen ter inzage gelegen. Hierop 
zijn geen reacties ontvangen. Daarom 
wordt de Afvalstoffenverordening 
ongewijzigd aan de raad ter vaststel-
ling voorgelegd.

21.00 uur 8. Terugkoppeling vanuit de coali-
tiebesprekingen.

21.30 uur 9. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
21.35 uur 10. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Gemeente actueel
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Kinderen horen in een veilige en gezonde omgeving te spelen. 

Rookvrije speelplekken horen daarbij. Daarom zijn alle openbare 

speel- en sportplekken in Geldrop-Mierlo nu rookvrij. Maar wat doe 

je als ouder of buurtbewoner als er straks toch nog gerookt wordt 

in de buurtspeeltuintjes? Hoe spreek je een roker aan? Tijdens de 

onthulling geven we tips mee. Voor de kinderen is er een leuke 

activiteit, georganiseerd door de buurtsportcoaches van LEEF! 

Geldrop-Mierlo.

De speel- en sportplekken in Geldrop-Mierlo zijn 
rookvrij! Dit vieren we met een feestelijke onthulling 
door de wethouder en een leuke activiteit voor 
kinderen. Kom jij ook?

DATUM: WOENSDAG 20 APRIL

TIJD: 14.00 – 15.30 UUR

LOCATIE: SPEELPLEK AAN DE GANSEBOOM 
(WIJK HULST, GELDROP) 

Afvalinzameling Tweede Paasdag
Op Tweede Paasdag (maandag 18 april) zamelt Cure 
geen afval in. De milieustraten en de Cure klantenservice 
zijn op deze feestdag ook gesloten.

Wordt normaal gesproken op maandag uw container voor 
restafval of GFT geleegd of het PBD ingezameld? Bekijk dan 
in de afvalkalender wanneer Cure de inzameling inhaalt. U 
kunt de afvalkalender ook vinden via mijnafvalwijzer.nl of in de 
Cure Afval App. De inzameling van het oud papier vervalt op 
deze feestdag en wordt niet ingehaald. 

Op tijd aanbieden tijdens inhaaldagen 
Mogelijk rijden de inzamelvoertuigen op een ander tijdstip 
door uw straat dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat 
uw afval op tijd buiten staat, zodat Cure uw afval kan inzame-
len. Zet uw afval daarom voor 7:30 uur aan de straat.

Altijd op de hoogte via de Cure Afval app
Met de Cure Afval App heeft u altijd uw eigen afvalkalender 

bij de hand. Stel pushnotificaties in, zodat u tijdig weet wan-
neer u uw afval buiten moet zetten. Zo bent u altijd op de 
hoogte, ook bij feestdagen! 

Grote regionale gezondheidsinstellingen werken samen aan beter milieu
Vijftien grote gezondheidsinstellingen en twaalf gemeen-
ten werken samen aan de zogenaamde Green Deal Zorg 
Eindhoven 2.0/MRE. Het doel van de Green Deal Zorg is 
om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbete-
ren door energie te besparen, efficiënter met afval en 
water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en 
vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen 
moeten binnen drie jaar na ondertekening van de Green 
Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermo-
meter Zorg behalen. 

Veertien zorgverleners hebben samen met de gemeenten, 
Milieu Platform Zorgsector, de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en het 
Ministerie van VWS hun handtekening gezet onder de Green 
Deal. “Door deze samenwerking delen instellingen hun ex-
pertise over het aanpakken van het thema duurzaamheid in 
hun eigen bedrijfsvoering. Bovendien wordt de aanpak ge-
coördineerd”, aldus Rik Thijs, wethouder Klimaat & Energie 
van de gemeente Eindhoven en voorzitter Green Deal Zorg. 
“We hopen dat meer gemeenten in onze regio aansluiten, 

want dan kunnen ook de zorginstellingen in deze gemeenten 
aansluiten bij de Green Deal Zorg. En dat is goed voor ons 
milieu.”  

Zorg voor de mens én milieu
De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de 
mens, maar de focus op de leefomgeving van de mens én 
zorgvuldig om gaan met het klimaat, energie en het milieu is 
ook belangrijk. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te 
houden op de vaste lasten en huisvesting. Ook de overheid 
is in dit traject betrokken, zowel stimulerend door bijvoorbeeld 
subsidies, als controlerend, door controle en handhaving. 

Verduurzamen
De deelname van instellingen aan de Green Deal is niet vrij-
blijvend. In het traject wordt gemonitord en geëvalueerd en de 
partners ontmoeten elkaar tussendoor om kennis en kunde 
uit te wisselen. Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is hierbij een 
onmisbare partner als kennisbank voor de deelnemers. De 
Green Deal gaat ervan uit dat er meer resultaat behaald kan 
worden met willen en samenwerken, dan met moeten en con-

troleren. 
Alle zorginstellingen moeten wettelijk voldoen aan bepaalde 
duurzaamheidsnormen. Bevoegd gezag zal de komende 
jaren op energiewetgeving komen toezien en indien nodig 
handhaven. Door deel te nemen aan de Green Deal Zorg 
wordt het toezicht 3 jaar uitgesteld. Na 3 jaar voldoen de zor-
ginstellingen en is handhaven niet meer nodig. 

Deelnemende instellingen en gemeenten
Zorgpartijen: Amarant, Anna Zorggroep, Archipel, Catharina 
Ziekenhuis, Combinatie Jeugd Zorg, GGzE, Joris Zorg, Libra 
Groep, Lunet, Maxima Medisch Centrum, Oktober zorg, Sa-
vant Zorg, Valkenhof, Vitalis en ‘t Wasven.

Gemeenten: Best, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Reusel- de Mierden, Son en 
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Overige partijen: Milieu Platform Zorg, Brabants ontwikkeling 
Maatschappij en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport.

Subsidie voor buurtactiviteiten
De gemeente geeft subsidie aan buurtbewoners voor 
het organiseren van een buurt-, straat- of wijkactiviteit. 
Door activiteiten te organiseren leren bewoners elkaar 
beter kennen. Dit zorgt voor een betere leefbaarheid 
in uw buurt of straat. Mensen spreken elkaar hierdoor 
makkelijker aan, letten beter op elkaar en willen hierdoor 
ook meer voor elkaar doen.
 
Gemeente Geldrop-Mierlo vindt goede leefbaarheid in haar 
wijken heel belangrijk. Voor het organiseren van activiteiten 
die dit bevorderen kunnen buurtbewoners subsidie aanvra-
gen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet 
deze activiteit met de buurt meer zijn dan alleen een feestje.
 
Meerwaarde voor de wijk
De activiteit of een deel daarvan moet een duidelijke  
meerwaarde hebben voor de wijk of straat. 

U kunt hierbij denken aan:
o Opruimen van de straat/buurt;
o  Bewustzijn van natuur en gezamenlijk iets opzetten voor 

bijen/vogels/insecten;
o  Organiseren van een activiteit voor eenzame ouderen in 

de buurt;
o Opknappen van een speelplek in de straat;
o Opzetten van een buurtpreventieproject. 
Er is veel mogelijk.  

De gebiedsregisseur denkt met u mee!
Wij adviseren om contact op te nemen met de gebiedsregis-
seur uit uw wijk om uw plannen vooraf door te spreken. Zij 
denken graag met u mee. 
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl/subsidie-gebiedsgericht-werken.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Laan van Tolkien 40 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 maart 2022
Omschrijving : uitbouw tuin en plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 17711170543

Locatie :  Boekweit ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
22) in Mierlo

Datum ontvangst : 1 april 2022
Omschrijving :  rooien van twee sierkersen in 

verband met zwamaantastingen 
niet duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711172904

Locatie :  Industrieweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huis-
nummer 22) in Mierlo

Datum ontvangst : 1 april 2022
Omschrijving :  rooien van drie esdoorns in ver-

band met stamrot en zwamaantas-
ting niet duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711173224

Locatie :  Kersenstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huis-
nummer 2) in Mierlo

Datum ontvangst : 1 april 2022
Omschrijving :  rooien van twee sierkersen door-

dat één een afstervende kroon 
heeft en de ander stamrot en 
zwamaantasting

Zaaknummer : 17711173473

Locatie :  Loeswijk ongenummerd (open-
bare ruimte nabij huisnummer 
21) in Mierlo

Datum ontvangst : 1 april 2022
Omschrijving :  rooien van een kastanje in ver-

band met kastanjebloedingsziekte 
en zwamaantasting niet duur-
zaam te handhaven

Zaaknummer : 17711173640

Locatie :  Parallelweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij huisnum-
mer 3) in Geldrop

Datum ontvangst : 1 april 2022
Omschrijving :  rooien van een moeraseik in ver-

band met diverse zwamaantastin-
gen niet duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711174162

Locatie :  Willem-Alexanderstraat onge
     nummerd (openbare ruimte 

nabij huisnummer 26) in Mierlo
Datum ontvangst : 1 april 2022
Omschrijving :  rooien van drie sierkersen in ver-

band met zwamaantastingen niet 
duurzaam te handhaven

Zaaknummer : 17711174437

Locatie : Kalanderstraat 33 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 april 2022
Omschrijving : plaatsen garage en aanvragen inrit
Zaaknummer : 17711176396

Locatie : Jonkvrouw 87 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 april 2022
Omschrijving :  gebruiksvergunning brandveilig 

gebruik Jonkvrouw deelplan 2
Zaaknummer : 17711176507

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere  
procedure (2)
Locatie : Weegbree 12 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 april 2022
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 17711114160

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)
Locatie : Vogelpoelstraat in Geldrop 
Verzenddatum besluit :  6 april 2022
Omschrijving : bouwen berging 
Zaaknummer : 17711105242

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 bezwaar-

schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tege-
lijk 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie  :  Geldrop, Machinaal 83
Verzenddatum besluit  :  04-04-2022
Omschrijving  :   Het plaatsen van een schaftwa-

gen van 23 maart 2022tot en 
met 25 april 2022

Zaaknummer  :  1156332

Locatie  :    Geldrop, Jan Cornelis de  
Rijpstraat

Verzenddatum besluit  :  05-04-2022
Omschrijving  :   Het plaatsen van een extra 

opslag container van 6 april 

BEKENDMAKING BESLUIT NOODKAP

De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat 
hij bij besluit van 7 april 2022 toestemming heeft verleend 
voor het direct vellen (noodkap) van een kastanje gesi-
tueerd ter hoogte van heer van Scherpenzeelweg 22 in 
Mierlo. Door vergaande kastanjebloedingsziekte en wortel-
rot vormde de kastanje een acuut gevaar voor personen in 
de omgeving. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van het 
besluit bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden onderte-
kend, gedateerd en bevat naam en adres van de indiener, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 
zich richt en de gronden van het bezwaar. 

Gratis nestkastjes en insectenhotels voor bestrijding eikenprocessierups
Vorige week bleken de eerste eikenprocessierupsen 
alweer uit hun ei te zijn gekropen. Om de overlast 
van deze rupsen zoveel mogelijk te beperken, stelt 
de gemeente gratis nestkastjes en insectenhotels ter 
beschikking. Tussen 19 en 25 april kunt u één huisje 
of hotel per huishouden ophalen in de wijk tijdens de 
inloopuren van de gebiedsregisseurs. 
Wacht niet te lang, want op is op.

Vogels en insecten eten rupsen(eitjes)
Het ophangen van nestkastjes en insectenhotels trekt 
vogels en insecten aan. Zij eten deze rupsen en/of hun 
eitjes en helpen zo bij de natuurlijke bestrijding van de rups. 
De gemeente heeft zelf al op verschillende plaatsen de 
bermen onder de eikenbomen ingezaaid met een speciaal 
kruidenmengsel dat deze natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups aanlokt. 
Hoe u de nestkastjes het best kunt ophangen, kunt u 
zien op de website van de Vogelbescherming, www.
vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-
ophangen. Op de website van Natuurmonumenten, 
www.natuurmonumentenshop.nl/insectenhotels-van-
natuurmonumenten, leest u meer over insectenhotels.

Gebiedsregisseurs delen uit 
U kunt een nestkastje of een insectenhotel ophalen bij de 

gebiedsregisseur in de wijk. 
Zij hebben op meerdere 
dagen en tijden werkplekken 
in de wijk waar u bij hen 
terecht kunt (ook als u geen 
nestkastje of insectenhotel 
komt ophalen). Deze 
inloopmomenten zijn niet 
wijkgebonden. Iedereen uit 
de hele gemeente is overal 
welkom. Dit is meteen een 
leuke gelegenheid om eens 
een locatie te bezoeken waar 
u wellicht nog nooit bent 
geweest. Meer informatie over de werkplekken in de wijk 
vindt u op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsregisseurs-werken-in-de-wijk. 
Hieronder leest u bij wie, waar en wanneer u de vogelhuisjes 
en insectenhotels kunt ophalen.

Akert
Gebiedsregisseur Karen Denton
Op woensdag 20 april tussen 10:30 en 12:00 uur in 
wijkcentrum d’n Akert (Eikelaar 2) 
Op donderdag 21 april tussen 11:00 en 12:30 uur in het 
Kastanjehof (straat Akert)

Braakhuizen
Gebiedsregisseur 
Trudy el Boujaddaini
Op donderdag 21 april tussen 
10:30 en 12:00 uur in het 
Dienstencentrum (Sint Jozefplein 4)
Op vrijdag 22 april tussen 10:30 en 
12:00 uur in het Magdalenahof.

Geldrop Centrum 
Gebiedsregisseur Karen Denton
Op woensdag 20 april tussen 14:00 en 15:30 uur in 
Centrum Hofdael (Molenstraat 23)

Coevering
Gebiedsregisseur Karen Melman
Op woensdag 20 april tussen 13:00 en 15:00 uur in 
wijkcentrum De Dreef (Willem Barentszweg 69)

Mierlo
Gebiedsregisseur Harold van Lieshout
Op woensdag 20 april tussen 9:00 en 12:00 uur in het Hof 
van Bethanië (Heer van Scherpenzeelweg 9) 
Op maandag 25 april tussen 9:00 en 10:45 uur in het Hof 
van Bethanië (Heer van Scherpenzeelweg 9)

Groei mee naar een gezond klimaat!


