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Gemeente actueel

OuderWijzer wordt gesteund door 
de gemeente Geldrop Mierlo

“Niemand heeft 
alle antwoorden. 

Maar samen 
weten we 
heel veel.”

www.ouderwijzer.nl

Staan de nieuwste bijeenkomsten van 
OuderWijzer al in jouw agenda?
Kom in contact met andere ouders, kijk vooruit naar wat 
gaat komen en bespreek samen wat jullie bezighoudt.

Bekijk de eerstvolgende data en meld je aan op 
www.ouderwijzer.nl/bijeenkomsten.

Rioolverstopping?
Bekijk goed met wie u zaken doet!
Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppings-
bedrijf aan te pas komen om het probleem op te lossen. Op dit 
moment zijn er bedrijven actief die hiervoor naderhand hoge 
kosten in rekening brengen (tot wel € 800). Deze bedrijven 
staan soms bovenaan wanneer u op Google zoekt naar een 
bedrijf dat de verstopping op kan lossen. Op de website staat 
meestal alleen een telefoonnummer en geen adres- of andere 
contactgegevens. 

Een rioolverstoppping 
is vaak al vervelend ge-
noeg. Om te voorkomen 
dat u ook nog eens met 
hoge kosten wordt ge-
confronteerd, adviseert 
de gemeente u om bij 
een verstopping contact 
op te nemen met één 
van de vertrouwde bedrij-
ven waar de gemeente 
Geldrop-Mierlo mee sa-
menwerkt. Deze bedrijven mogen bovendien de verstopping 
op lossen als blijkt dat deze op gemeentegrond grond ligt. Kijk 
op onze website voor meer informatie www.geldrop-mierlo.nl/
rioolverstopping.

Aankondiging verkoop Dorpsstraat 101 
in Mierlo
De gemeente Geldrop-Mierlo nodigt u uit deel te 
nemen aan de verkoopprocedure van een vooroorlogs 
karakteristiek woonhuis (gemeentelijk monument) aan 
de Dorpsstraat 101 in Mierlo. 

Kerngegevens woning
Bouwjaar: 1930 – inhoud woonhuis: circa 760 m³, exclusief ber-
ging – woonoppervlak: circa 173 m² – perceelgrootte: circa 472 
m² – bieden vanaf: € 450.000,- k.k. – aanvaarding: in overleg.

Verkoop vindt plaats middels openbare inschrijving
Dit betekent dat geïnteresseerden de kans krijgen om een bod 
op deze woning uit te brengen via een openbare inschrijving 
georganiseerd door Schretlen Notaris. Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Geldrop-Mierlo beslissen vervol-
gens aan wie de woning wordt gegund.

Heeft u interesse in de woning? 
Brengt u dan een bod uit (minimaal € 450.000,- k.k.) via het 
daarvoor beschikbaar gestelde biedingsformulier. Vul het bie-
dingsformulier volledig in en stuur dit in een gesloten envelop 
naar:

Schretlen Notaris
De heer K.J.M. Schretlen
Dorpsstraat 127
5731 TH Mierlo

U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar 
kschretlen@schretlennotaris.nl. Uw bod moet uiterlijk maan-
dag 24 januari 2022 om 16.00 uur door de notaris zijn ontvan-
gen.

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.damenmakelaardij.nl of www.funda.nl. 

Voor het plannen van een bezichtiging of het aanvragen van 
een biedingsformulier neemt u contact op met Wouter Damen 
Makelaardij via 0492 665 454 of info@damenmakelaardij.nl.

Dringend verzoek
Gemeente zoekt 
eigenaar voertuig
Wil de eigenaar van het voertuig: zwarte Audi S3 zonder 
kenteken, welke geparkeerd stond op de Lungendonk-
sebaan in Mierlo zich melden bij de gemeente Geldrop- 
Mierlo, afdeling Dienstverlening, team Leefbaarheid 
& Veiligheid, De Meent 2 in Geldrop, telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Het voertuig stond in strijd met onder andere artikel 5:5 
van de Algemene Plaatselijke Verordening op de open-
bare weg. Op grond van de artikel 25 van de Gemeen-
tewet en de Algemene wet bestuursrecht is het voertuig 
verwijderd op 3 januari 2022. Het voertuig wordt na deze 
publicatie maximaal 14 dagen opgeslagen , waarna het 
kan worden vernietigd. De kosten voor het verwijderen 
en het opslaan hiervan zijn voor de eigenaar. 

Onderhoud openbare verlichting

De gemeente vervangt weer oude straatverlichting 
door nieuwere duurzame verlichting. De oude energie 
onzuinige armaturen worden door nieuwe energiezuinige 
armaturen vervangen. 

Vanaf 17 januari worden in Geldrop in de omgeving van de 
straat Akert in de volgende straten de armaturen vervangen 
op de lage lichtmasten: 

Houterbrugweg, Akert, Rozelaar, Perelaar, Notelaar, Druive-
laar, Kriekelaar, Kerselaar, Olmenhof, Eikelaar, Mispelaar, Ap-
pelaar, Plataanhof, Berkenhof, Elzenhof, Lindenhof, Peppel-
hof, Wilgenhof, Hazelaar, Molenakker en Beukelaar.

En in de omgeving van de straat Bosrand worden in de volgen-
de straten de armaturen vervangen op de lage lichtmasten: 

Bosrand, Hudsonstraat, Vespuccistraat, Vasco da Gamastraat, 
John Franklinstraat, John Davisstraat, Magalhaesstraat, 
Olivier van Noortstraat, Marco Polostraat, Colombusstraat, 
Jan Cornelis de Rijpstraat, Jacob Roggeveenstraat, Willem 
van Ruysbroeckstraat, Joris van Spilbergenstraat, Abel 
Tasmanstraat, Amundsenstraat, Baffi nstraat, Beringstraat, 
Admiraal Byrdstraat, Raamveld, Kortenaerstraat, Piet 
Heinstraat, Admiraal de Ruyterstraat, Maarten Trompstraat, 
Jacob van Wassenaarstraat, van Almondestraat, Jan van 
Amstelstraat, Adriaen Banckertstraat, Willen van Gentstraat, 
Karel Doormanstraat, Jan Evertsenstraat, Jan van Galenstraat, 
Willen Barentszweg en Mackenziestraat.

De nieuwe armaturen zijn voorzien van LED’s welke wit licht 
geven, het licht nauwkeuriger sturen, minder energie verbrui-
ken en dimbaar zijn. 

Door deze vervangingen realiseert de gemeente weer een 
energiebesparing en draagt de gemeente ook weer bij aan 
een doelstelling van het Energieakkoord, het terugdringen van 
het energieverbruik in de openbare verlichting.

De werkzaamheden worden in een periode van circa 3 weken 
door de fi rma Heijmans uitgevoerd. Tijdens de werkzaamhe-
den kan er enige hinder voor het verkeer zijn.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo
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Gemeente actueel

Groei mee naar een gezond klimaat!

www.geldrop-mierlo.nl

Wat eten de merels in jouw tuin?
Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vo-
gels in ons land. De afgelopen jaren nemen de aantallen 
gestaag af. In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar 
oorzaken. Om meer te weten te komen over de invloed 
van voedsel, start op 1 januari 2022 de Merel- en Bessen-
telling. Iedereen kan het hele jaar door meedoen.

De merel is een van de meest talrijke broedvogels van Ne-
derland. Sinds merels de menselijke omgeving verkenden 
als broedgebied, hebben ze zich hier met zeer groot succes 
op aangepast. Toch neemt de merel in recente jaren sterk af. 
Vanaf 2016 zelfs met bijna dertig procent. De recente uitbraak 
van het usutu-virus speelt hier zeker een rol in, maar er is meer 
aan de hand.

Minder groen
Zo laten merels in de stad en in de bossen op arme zandgron-
den al langer een achteruitgang zien. Het is niet goed bekend 
waarom. Speelt een vermindering van de hoeveelheid groen 
in de stad misschien een rol en is er daardoor te weinig voed-
sel beschikbaar? Met de Merel- en Bessentelling proberen we 
daar meer over te weten te komen.

Tel je merels
Iedereen kan meedoen met het onderzoek. Een paar keer per 
week even in de tuin kijken is al voldoende. Je telt de merels 
in je tuin, op het balkon, of in het plantsoen waar je op uitkijkt. 
Elke week noteer je op onze website het maximum aantal me-
rels dat je tegelijkertijd gezien hebt. En je vinkt aan waar ze 
van aten. Zaten ze in de sierappel? Wroetten ze in het gazon? 
Of lieten ze de lijsterbes deze week links liggen? 

Eenmalig registreer je welke voedselbronnen voor de merel 
allemaal in je tuin aanwezig zijn, zoals gazon, verschillende 
soorten besdragende heesters, of fruit.

Merelvriendelijke tuin
Gedurende heel 2022 kun je wekelijks tellen. De resultaten 
van de telling geven waardevolle informatie over welke voed-
selbronnen door het jaar heen belangrijk zijn voor de merel. De 
uitkomst van het onderzoek geeft dan ook direct praktische in-
formatie over hoe je je tuin zo merelvriendelijk mogelijk inricht.

Meer informatie
Het Jaar van de Merel is een gezamenlijk project van Sovon 
en Vogelbescherming Nederland. Kijk op Jaarvandemerel.nl 
voor meer informatie en om je aan te melden voor de telling.

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Foto: Wil v Tongerlo

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 : De Hooge Akker 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 december 2021
Omschrijving : uitbreiding twee kantoren
Zaaknummer : 17711053563

Locatie : Nieuwenpolder 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 december 2021
Omschrijving : fi etsstalling voortuin
Zaaknummer : 17711053728

Locatie : Voortje 55 in Mierlo
Datum ontvangst : 27 december 2021
Omschrijving : realisatie bijeenkomstgebouw
Zaaknummer : 17711055381

Locatie : Laan van Tolkien 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 december 2021
Omschrijving : verbouwen BoerenBond
Zaaknummer : 17711055588

Locatie : Murik 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 december 2021
Omschrijving : bouwen van erker
Zaaknummer : 17711055700

Locatie : Rielsedijk 44 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 december 2021
Omschrijving : aanleggen uitrit
Zaaknummer : 17711055532

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Heiderschoor 17A in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 december 2021
Omschrijving : oprichten gastenverblijf
Zaaknummer : 1771956647

Locatie : Laan van Tolkien ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 24) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 januari 2022
Omschrijving : rooien twee moeraseiken in 
  verband met zwamaantasting
Zaaknummer : 17711027919

Locatie : Loeswijk ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 21) in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 4 januari 2022
Omschrijving : rooien twee kastanjes in verband 
  met kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 17711012701

Locatie : Kersenstraat 82 e.o. in Mierlo
Verzenddatum besluit : 4 januari 2022
Omschrijving : vervangen voordeurluifels
Zaaknummer : 17711024009

Locatie : Baljuwstraat 28 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 januari 2022
Omschrijving : bouwen erker
Zaaknummer : 17711005416

Locatie : Willem Barentszweg 1 - 35 in 
  Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 december 2021
Omschrijving : dakrenovatie
Zaaknummer : 17711008218

Locatie : Hoefblad 14 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 4 januari 2022
Omschrijving : plaatsen fi etsenschuurtje
Zaaknummer : 1771993397

Locatie : Papenvoort ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 4) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 4 januari 2022
Omschrijving : rooien één Fraxinus excelsior
Zaaknummer : 17711034212

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Nieuwendijk 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 december 2021
Omschrijving : vernieuwen dakbedekking
Zaaknummer : 1771951278

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie :  Geldrop, Stationsstraat 70 
Verzenddatum besluit :  6 januari 2022  
Omschrijving :  Het plaatsen van een hoogwerker 
  op 14 januari 2022        
  tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
Zaaknummer :  1059822

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaar-
schrift 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).  

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-Herto-
genbosch. 

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.

Vrouwtjesmerel


