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Samen aan de slag om Geldrop-Mierlo gezonder te maken
Lokaal Preventieakkoord Geldrop-Mierlo Fit&Pit
Alle inwoners in Geldrop-Mierlo verdienen het om fi t, 
gezond en gelukkig te leven in de eigen leefomgeving: 
thuis, op school, het werk en de vrije tijd. Gezondheid en 
een gezonde leefstijl zijn van onschatbare waarde. We 
richten ons daarbij meer en meer op de veerkracht en 
vitaliteit van inwoners en hun sociale omgeving om met 
veranderingen en tegenslag te kunnen omgaan.

Wat gaan we daarvoor doen?
Via verschillende initiatieven en diverse organisaties gebeu-
ren er in Geldrop-Mierlo al veel goede dingen om mensen 
aan een gezonde leefstijl te helpen. Tegelijkertijd streven we 
ernaar preventie en gezondheid nóg meer onderdeel van het 
dagelijks leven te maken. Een gezonde leefstijl moet voor 
iedereen gemakkelijk en een gewoonte (kunnen) worden.

Het is belangrijk dat inwoners, lokale partners en gemeente 
elkaar daarvoor weten te vinden en de handen ineen slaan. 
Om dit te onderstrepen sluiten we het Lokaal Preventieak-
koord ‘Geldrop-Mierlo FIT&PIT’ en brengen zo een bewe-

ging op gang naar een gezonder Geldrop-Mierlo voor en 
door iedereen. 

Wat is er al afgesproken?
De gemeente heeft samen met vijf partners: Sint Anna 
Zorggroep, LEVgroep, Leef! Geldrop-Mierlo, GGD Brabant-
Zuidoost en Stichting Villagemarketing de eerste afspraken 
gemaakt waarmee we aan de slag gaan. 
- Gezond leven in een gezonde leefomgeving
- Creëren van een rookvrije omgeving
- Op gezond gewicht
- Een tegen Eenzaamheid
- Het bereiken van onze inwoners en specifi eke 

doelgroepen

U doet toch ook mee?
We hopen dat zoveel mogelijk lokale partners en inwoners 
zich gaan aansluiten bij het Lokaal Preventieakkoord Geldrop-
Mierlo Fit&Pit. Heeft u leuke ideeën, wilt u graag meedenken 
en meewerken aan een gezonder Geldrop-Mierlo? Stuur dan 

een mailtje naar Esther Hollander, medewerker preventie: 
e.hollander@geldrop-mierlo.nl. 
Kijk op www.geldrop-mierlo.nl/fi tenpit voor meer informatie 
over het Lokaal Preventieakkoord.

Activiteiten Geldrop-Mierlo Fit&Pit
Om de vijf afspraken onder de aandacht te brengen van onze 
inwoners organiseren de partners in de komende maanden 
verschillende activiteiten. Denk hierbij aan een prijsvraag, 
activiteiten op de markt in Geldrop en Mierlo en een fi ets-
tocht. Hou hiervoor de pagina www.geldrop-mierlo.nl/fi tenpit,
www.visitgeldrop-mierlo.nl en Middenstandsbelangen in de 
gaten.

Dataverzameling Koopstromenonderzoek 2021 in september 
van start!
Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad, Noord-
Brabant en groot deel van Flevoland en Gelderland

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het 
online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op 
straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in 
bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies 
zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke bin-
nensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om 
dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar 
koopgedrag van groot belang. 

Begin september start in de Randstad, Noord-Brabant, een 
deel van Flevoland (Almere en Lelystad) en een deel van 
Gelderland (regio Rivierenland) daarom een grootschalig 
onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners 
boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen 
doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankoop-
locaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aan-

trekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee 
gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren 
van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provin-
cies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, 
Gelderland en de gemeenten Almere en Lelystad. Ook de 
gemeente Geldrop-Mierlo neemt deel aan het onderzoek, 
dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

Deelnemers gezocht
Begin september start het veldwerk. In deze periode worden 
ook inwoners uit Geldrop-Mierlo uitgenodigd voor deelname 
aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincies een 
schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens 
zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online 
een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, 
maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invul-
len via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag 

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 
Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot. 

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstem-
ming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden 
van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en 
worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 
2021. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website 
www.kso2021.nl. Daar staat onder andere een kort fi lmpje 
met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar 
info@kso2021.nl. 

Bewonersavond wijkplan Mierlo-Zuidoost
Op woensdag 15 september hebben bewoners van 
Mierlo-Zuidoost samen kunnen brainstormen over 
hulp en ondersteuning, wonen, de openbare ruimte, 
faciliteiten en activiteiten en de betrokkenheid en 
contact in de wijk. 

Misschien hebt u de bijeenkomst gemist of hebt u nog aan-
vullende ideeën gekregen? Deel ze dan alsnog met ons!  
Dit kan nog tot 26 september aanstaande.
Hoe? Stuur uw idee in op verschillende manieren:
• Stuur ons uw idee voor de wijk via WhatsApp: 

06 - 16 15 79 30.
• Laat uw idee achter op het formulier op 
• www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-zuidoost 

(scan de QR code)
• Stuur een e-mail naar 

wijkontwikkelingMZO@geldrop-
mierlo.nl. 

• U kunt het idee nog steeds achter-
laten in de brievenbus in Hof van 
Bethanië.

Vervolgbijeenkomst
Op 29 september maken we een 
selectie uit de ontvangen ideeën en 

gaan we in groepjes aan de slag om de gekozen ideeën 
uit te werken. Elk idee wordt vervolgens omgezet in een 
concreet actieplan waar bewoners ondersteunt door de ge-
meente mee aan de slag gaan.

60 jaar getrouwd 
Op maandag 13 september waren de heer Bosma-Bakels 
60 jaar getrouwd.
Burgemeester Van Bree verraste hen met bloemen en felici-
taties namens het gemeentebestuur.

Foto door Marco Magielse
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De maatjescarrousel
Wilt u graag nieuwe mensen leren kennen, een maatje 
om te kletsen of te wandelen of samen een (nieuwe) 
hobby uit te oefenen?

In de week Tegen de Eenzaamheid organiseert LEVgroep de 
maatjescarroussel, waarbij je in 1,5 uur meerdere gesprek-
ken hebt met verschillende mensen om te kijken of er men-
sen zijn waar je wellicht wat vaker mee zou willen afspreken. 

Voor wie: Voor de 55-plusser die een maatje/vriendschap 
zoekt.
Kosten: 3 euro incl. koffi e/thee en een soepje + broodje 
(contant betalen bij aankomst).
Opgeven via: geldrop-mierlo@levgroep.nl of telefonisch via 
0492-598989

Geef aan naar wat voor soort maatje u zoekt (bijvoorbeeld 
koffi e/wandelen/praten) en wat uw hobby’s zijn. 

Dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. 

Locatie 1:
Het Patronaat Mierlo 
Heer van Scherpenzeelweg 14-16
5731 EW Mierlo

Datum + tijd: 
Dinsdag 5 oktober van 11.00-12.30 uur met aansluitend een 
soepje en broodje.
Locatie 2: 
Dienstencentrum Het Jozefplein (LEVgroep)
Sint Jozefplein 4 te Geldrop 

Datum + tijd: 
Woensdag 6 oktober van 14.30-16.00 uur met aansluitend 
een soepje en broodje.
Per locatie is er plek voor 20 mensen, dus meld u tijdig aan!

Cure Afvalbeheer actief op social media
Cure is al actief in gesprek met inwoners van de ge-
meenten via telefoon en e-mail. Steeds meer inwoners 
zijn en blijven via sociale media kanalen op de hoogte 
van zowel praktische als luchtige onderwerpen. En Cure 
wil daar zijn waar de inwoners zijn. Daarom komt er 
een uitbreiding op de reeds bestaande contactkanalen. 
Per 8 september gaat Cure live op social media. 

Delen van informatie
Via social media gaat Cure relevante informatie (pro)actief 
delen. Zij gaan inhaken op relevante actualiteiten en issues. 

En anticiperen ze op gebeurtenissen zowel in het Cure ge-
bied als daarbuiten. Op deze manier gaan zij zo vroeg moge-
lijk nuttige informatie delen met alle inwoners. 

Webcare
Wie luistert, weet waar mensen mee bezig zijn, waar ze blij 
van worden en waar ze zich zorgen om maken. Het bieden 
van een goede dienstverlening staat bij Cure voorop. On-
der de noemer van webcare reageert Cure op werkdagen 
binnen 24 uur op vragen en opmerkingen die via de social 
kanalen bij hen binnen komen. 

Facebook en Instagram
Cure start op Facebook en Instagram. In een later stadium 
wordt gekeken of andere social kanalen toegevoegd worden 
aan deze dienstverlening.

Cure is te vinden via de volgende links:
Facebook: facebook.com/CureAfvalbeheer
Instagram: instagram.com/cure_afvalbeheer

Voorbereiden op het 
ouderschap

Hoe doen andere ouders dat toch? 
Vraagt u uzelf ook wel eens af hoe andere ouders om-
gaan met hun rol als vader of moeder? Of zij altijd voor-
bereid zijn op wat er komen gaat en precies weten wat ze 
in elke situatie moeten doen? U komt erachter op de gra-
tis bijeenkomsten die OuderWijzer speciaal organiseert 
voor (aankomende) ouders in de regio Geldrop-Mierlo.

Zo’n ouderbijeenkomst, wat houdt die in?
Geen goedbedoelde adviezen, maar echt bruikbare tips. In 
contact komen met andere ouders. Zien hoe anderen het 
doen, vergelijken met uw eigen aanpak en vervolgens beslis-
sen wat u daarmee doet. Dat is wat u kunt verwachten van 
de ouderbijeenkomsten van OuderWijzer. U krijgt er voor-
lichting, praktische handvatten en informatie over opvoeding 
en ouderschap. En raakt geïnspireerd door de goede ideeën 
van andere vaders en moeders. Zodat u uzelf goed kunt 
voorbereiden op uw rol als kersverse ouder.

U als ouder centraal
Natuurlijk, u wilt uw kind de aandacht geven die het nodig 
heeft. Maar staat u daarbij ook wel genoeg stil bij wat het 
ouderschap met u doet? Wie u wil zijn als ouder? En wat 
er allemaal op u afkomt? Bij de onderwerpen die aan bod 
komen op de OuderWijzer-bijeenkomsten staat u als ouder 
centraal. Op een leuke manier doet u inspiratie op over de 
kracht van positieve aandacht en krijgt u antwoord op uiteen-
lopende vragen.

Ook het beste halen uit uw ouderschap?
Deelname aan de bijeenkomsten van OuderWijzer is geheel 
gratis. De eerstvolgende vinden plaats op:
- 14 oktober 2021, 19:30-21:00 uur: 

Ouderbijeenkomst 6 maanden zwanger
- 21 oktober 2021, 19:30-21:00 uur: 

Ouderbijeenkomst 8 maanden zwanger
- 11 november 2021, 19:30-21:00 uur: 

Ouderbijeenkomst kindje 8 weken oud

De bijeenkomsten vinden plaats in het Ouder-inloophuis aan 
de Willem Barentszweg 4 in Geldrop.

Wilt u meer weten over deze ouderbijeenkomsten? Of u di-
rect aanmelden? Maak uw profi el aan op www.ouderwijzer.nl 
en krijg precies de informatie die voor u relevant is.

Foto: Marco Magielse

Thema ‘Echte vriendschap’ inspireert fi lmstudenten SintLucas en hun jonge publiek. 

Het eerste True Friend Film Festival komt 
naar Centrum Hofdael
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van diverse basisscholen 
in Geldrop-Mierlo krijgen vandaag in de klas hun per-
soonlijke uitnodiging voor het allereerste True Friend 
Film Festival. Centrum Hofdael rolt later deze maand 
(woensdagmiddag 29 september) namelijk de rode loper 
voor ze uit.

Het fi lmfestival is de nieuwste uitdaging in de reeks Chal-
lenges van het initiatief True Friend.  Daarbij ontdekken 
de kinderen het hele schooljaar door hoeveel ‘jouw stukje 
Nederland en jij elkaar te bieden hebben’. True Friend, een 
initiatief van diverse lokale partijen in Geldrop-Mierlo, is de 
organisator van het festival.

Zes korte fi lms over vriendschap
Alles draait bij True Friend om het thema ‘echte vriendschap’. 
Een thema dat kinderen erg bezighoudt en tegelijkertijd sym-
bool staat voor de gezamenlijke kracht van een gezonde, 
open samenleving. En ook nu weer is dat de inspiratiebron, 
voor een zestal korte fi lms. De ingezonden fi lms zijn bedacht 
en gemaakt door fi lmstudenten uit het 3e jaar van SintLucas 
(‘vakschool voor creatief talent’, met vestigingen in Eindho-
ven en Boxtel).  En net als in Cannes of Hollywood is er ook 
hier een deskundige jury: alle kinderen die als True Friends 
die middag in de zaal zitten.

True Friend Film Award
Het Filmfestival biedt de kinderen in het publiek de kans om 
het getoonde eerst uitgebreid met elkaar in groepjes te be-

spreken, voordat ze hun ‘favo fi lm’ kiezen. Daarbij kunnen 
ze ook nog kritische vragen stellen aan de aanwezige fi lm-
makers. Pas daarna volgt het onverbiddelijke oordeel van de 
jonge publieksjury en krijgt het winnende fi lmteam de True 
Friend Film Award voor een jaar mee naar huis. Wethouder 
Rob van Otterdijk (onder andere Onderwijs, Cultuur) helpt de 
kinderen die middag een handje bij de uitreiking.

Gratis voor leerlingen groepen 7 en 8
Het True Film Festival is gratis voor alle leerlingen uit de 
groepen 7 en 8  in Geldrop-Mierlo. Vanaf vandaag kunnen 
zij zich aanmelden kan via www.true-friend.nl en de gelijk-
namige app. 

www.geldrop-mierlo.nl



Vakantietijd voorbij: 
waar stalt u uw caravan of camper?
Bent u op vakantie geweest en kan de caravan of cam-
per weer weggezet worden voor volgend jaar? Er zijn 
een aantal regels voor het stallen van de caravan of 
camper. Wat mag wel en wat mag niet?

Maximaal 3 dagen parkeren
Caravans, campers, aanhangwagens, magazijnwagens en-
zovoort mogen maximaal drie achtereenvolgende dagen op 
de openbare weg staan. Het is niet de bedoeling om deze 
voertuigen na een aantal dagen telkens een paar meter te 
verplaatsen. Wilt u deze voertuigen toch langer parkeren, 
dan is dit mogelijk voor maximaal 30 dagen op een aantal 
plaatsen die de gemeente heeft aangewezen.

Dit zijn:
• Industrieterrein Spaarpot en Spaarpot Oost in Geldrop;
• Parkeerterrein Tournooiveld in Geldrop;
• Parkeerterrein bij sportvelden aan de Winde in Geldrop;
• Het gedeelte van industrieterrein Hooge Akker, vanaf het 

DAF-terrein tot de bovengrondse hoogspanningsleiding in 
Geldrop;

• Tramweg in Mierlo;
• Nijverheidsweg in Mierlo;
• Industrieweg in Mierlo;
• Ambachtweg, vanaf de splitsing ventweg Geldropseweg 

tot het eind van de Ambachtweg die parallel ligt aan de 
Geldropseweg in Mierlo. 

Handhaven
Als u uw caravan of camper geparkeerd heeft op de open-
bare weg, vragen wij u deze naar een stalling te brengen. 
Staat uw caravan of camper toch te lang geparkeerd, dan 
handhaven we daarop.

Meer info
Wilt u de uitgebreide tekst hierover lezen dan kunt u 
deze vinden op: www.lokaleregelgeving.overheid.nl of op 
www.geldrop-mierlo.nl/caravan-parkeren-op-de-openbare-weg/ 

Wereld Alzheimerdag in Geldrop-Mierlo
Op dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. 
Vanuit dementievriendelijk Geldrop-Mierlo organiseren 
de Geheugenbibliotheek Geldrop-Mierlo, Filmhuis Hof-
dael en GGD Brabant-Zuidoost twee leuke activiteiten.

Lezing Francien van de Ven
Francien van de Ven, schrijfster van 2 boeken en manager 
op Ouderenlandgoed Grootenhout, komt op dinsdag 21 sep-
tember iets vertellen over haar ervaringen in de omgang met 
mensen met dementie. Zij is groot voorstander van een open 
deuren beleid en wordt gezien als een grote zorgvernieuwer. 
In deze presentatie gaat ze ons meenemen in haar ervarin-
gen en ons tips geven over de omgang met mensen met 
dementie. Ook is er voldoende tijd om vragen van jullie kant 
te beantwoorden. 

De lezing start om 20.00 uur in Centrum Hofdael (inloop van-
af 19.30 uur). De entree is 4 euro inclusief een kopje koffi e/
thee. De kaartjes kunt u kopen bij Hofdael: www.hofdael.nl

Film De Liefhebbers
Op vrijdag 24 september om 20.30 uur wordt er in samen-
werking met Filmhuis Hofdael een fi lm gedraaid waarin de-
mentie een rol speelt. Dit jaar wordt de fi lm “De Liefhebbers” 
vertoond. Deze Nederlandse fi lm gaat over het verstoorde 
gezinsleven nadat vader Jan ontdekt heeft dat hij de ziekte 
van Alzheimer heeft. Hij verzwijgt dit voor zijn gezin. 

De fi lm wordt ingeleid door de Geheugenbibliotheek 
Geldrop-Mierlo. Ook zijn wij aanwezig met een tafel vol in-
formatie/advies.

U kunt een kaartje (6,50 euro) bestellen voor deze fi lm via 
de website van het Filmhuis Hofdael https://www.fi lmhuis-
hofdael.nl/fi lms/
Let op: de avond zelf worden er geen kaartjes verkocht!

Voor informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met 
de Geheugenbibliotheek op: geheugenbibliotheek@biblio-
theekdommeldal.nl

Kwiek! De beweeggroep voor 
mensen met (beginnende) de-
mentie of geheugenproblemen

Wat: 10 lessen bewegen & sport 
voor mensen met dementie & ge-
heugenproblemen
Wanneer: start 6 oktober 2021 
Tijd: op woensdag van 10.15 tot 11.00 uur
Waar: Budovereniging De Hechte Band, Margrietstraat 63 
in Mierlo 
Kosten: gratis waarbij geldt vol=vol!

Aanmelden of meer informatie: 
Levvgroep: ellen.kerssemakers@levgroep.nl  
of 06 – 41 51 64 53 
De Hechte Band: info@dehechteband.nl 
of 06 – 14 41 15 46

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 : Meers 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 september 2021
Omschrijving : realiseren werkruimte aan schuur
Zaaknummer : 1771943078

Locatie : Lorien 11 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 september 2021
Omschrijving : uitbreiden bovenverdieping
Zaaknummer : 1771943204

Locatie : Hooiwagen 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 september 2021
Omschrijving : oprichten productiehal en kantoor
Zaaknummer : 1771944240

Locatie : Stationsstraat 21 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 september 2021
Omschrijving : kappen twee bomen in verband
  met veiligheid en schade aan 
  gebouw
Zaaknummer : 1771295153

Locatie : ’t Geluk 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 september 2021
Omschrijving : uitbreiden keuken
Zaaknummer : 1771295153

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Industrieweg 18 in Mierlo
Omschrijving : complementeren afvalstoffenlijst
Zaaknummer : 20210273

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Vuurdoorn 7 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 september 2021
Omschrijving : vergroten woning
Zaaknummer : 1771291159

Locatie : Langenakker ongenummerd
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 23) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 september 2021
Omschrijving : rooien twee bomen in verband 
  met matige kwaliteit en in verband 
  met reconstructie niet duurzaam te
  handhaven
Zaaknummer : 1771310687

Verleende aanvraag omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (4)

Locatie : Mierloseweg 1 in Geldrop
Datum ter inzage : 17 september 2021
Omschrijving : restaureren landschapstuin
Zaaknummer : 20210269

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet 
gewijzigd.

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 4 geldt: Tegen 
deze besluiten kan binnen zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 
worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 
Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbende (rechts)personen bij het besluit;
- geen belanghebbende (rechts)personen bij het besluit, 

die eerder tijdig een zienswijze hebben ingediend 
tegen het ontwerpbesluit of die verschoonbaar geen 
of te laat een zienswijze hebben ingediend tegen het 
ontwerpbesluit.

Het besluit treedt in werking nadat de termijn van zes 
weken is verstreken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk 
met uw beroepschrift een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van deze 
rechtbank. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of 
beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
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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  :  Bosrand 130
Verzenddatum besluit  :  13 september
Omschrijving  :  ontheffi ng recreatief nachtverblijf
   buiten kampeerterreinen
Zaaknummer  :  306269

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 
bezwaarschrift digitaal in te dienen via 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-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.

VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING 
EINDHOVENSEWEG TER INZAGE

Wij zijn van plan om de Eindhovenseweg vanaf 
het kruispunt met de Gijzenrooiseweg tot de 
gemeentegrens opnieuw in te richten. Hiervoor is een 
voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen liggen van 
vrijdag 17 september tot en met donderdag 28 oktober 
a.s. ter inzage en iedereen kan hierop reageren. 

Aanleiding
De kruispunten Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg en 
Eindhovenseweg/Hooge Akker hebben een te kleine 
capaciteit om het verkeer tussen Geldrop en Eindhoven 
goed te kunnen verwerken. Dit geeft steeds vaker 
fi levorming op de Eindhovenseweg en Gijzenrooiseweg. 
Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de buslijnen. 
Deze kunnen door de verkeersdrukte steeds vaker de 
aanwezige busbanen niet bereiken. In de regionale 
Bereikbaarheidsagenda zijn verschillende plannen 
opgenomen om hier verbetering in aan te brengen. 

Plannen
Bij de kruispunten Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg 
en Eindhovenseweg/Hooge Akker worden extra 

voorsorteervakken aangebracht zodat de capaciteit van dit 
deel van de Eindhovenseweg toeneemt. Bovendien worden 
de aanwezige busbanen verlengd tot de gemeentegrens 
met Eindhoven. 

Bij deze werkzaamheden worden tevens de 
verkeersregelinstallaties op beide kruispunten vernieuwd. 
Dat maakt het mogelijk om enkele voetgangersoversteken 
binnen de verkeersregeling mee te nemen waardoor het 
oversteken van de Gijzenrooiseweg en Hooge Akker 
makkelijker en veiliger wordt.

Inspraak
Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 17 september tot 
en met donderdag 28 oktober 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 Ies van Overbeeke 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 
reconstructie van de kruispunten en de verlenging van de 
busbanen is gepland in 2022. 
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