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Gemeente actueel

Rioolrenovatie diverse straten Braakhuizen-Noord te Geldrop 
(september/oktober 2021)
In september en oktober 2021 gaan we het hoofdriool 
renoveren en repareren in de volgende straten: Munt, 
Tongel, Murik, Venkel, Wede, Weegbree en Wingerd.

Kousmethode
Bij deze renovatiewerkzaamheden wordt gewerkt met de zo-
genaamde kousmethode. Door in het bestaande hoofdriool 
en kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht 
of stoom, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij 
deze methode hoeft de straat niet geheel opengebroken te 
worden en blijft de overlast tot een minimum beperkt. 

Aanbrengen kunststofvoering
Wij brengen via de put een kunststofvoering aan in het riool 
die wij uitharden met uv-licht. Deze nieuwe naadloze buis 
neemt vervolgens de volledige functie van de oude buis 

over. Nadat de nieuwe buis volledig is uitgehard (binnen één 
dag) frezen wij de rioolaansluitingen van de huizen weer 
open. Om te controleren of de kunststofvoering succesvol 
is aangebracht, wordt het hoofdriool nogmaals gereinigd en 
opnieuw geïnspecteerd.

Informatie aanwonende
De werkzaamheden bestaan in elke straat uit 3 fases:
- reinigen en inmeten riool;
- aanbrengen kunststofkous en opboren huisaansluiting 

riool, 
- opleveringsinspectie riool.

Voor aanvang van elke fase ontvangen de aanwonende een 
bewonersbrief met daarin een gedetailleerde planning van 
de aanstaande werkzaamheden.

Contactpersoon uitvoering Gemeente 
Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informa-
tie? Neemt u dan contact op met Edwin van Uppelschoten te 
bereiken via telefoonnummer 06-33428071.

Aanleg ontsluitingsweg Middengebied Luchen (Vlinderlaan) te 
Mierlo
Vanaf maandag 13 september is de aanleg van de 
ontsluitingsweg van het Middengebied Luchen gestart. 
Het betreft de aanleg van het gedeelte Vlinderlaan tussen 
het kruispunt Kwikstaart/Geelgors en het Kruispunt weg 
Luchen/Koolmees/Vlinderlaan. Naar verwachting gaan de 
werkzaamheden duren tot medio mei 2022.

Sint Catharinaweg
Het gedeelte Sint Catharinaweg tussen de Eksterlaan en de 
weg Luchen maakt onderdeel uit van de nieuwe ontsluitings-
weg (Vlinderlaan). Dit gedeelte van de weg Sint Catharina-
weg wordt opgebroken en vervangen door de nieuwe weg 
Vlinderlaan.

Kerkepad
Het huidige Kerkepad tussen de Kwikstaart en de weg 

Luchen wordt opgewaardeerd van onverhard voetpad naar 
verhard fi etspad.

’t Landkaartje
Na aanleg van de ontsluitingsweg starten we met het bouw-
rijp maken van de bouwkavels van ’t Landkaartje gelegen 
aan het nieuwe gedeelte van de Vlinderlaan.

Bereikbaarheid/verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen woningen 
en bedrijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Over 
verdere afsluitingen en verkeershinder wordt u tijdig geïnfor-
meerd zodra exacte planning hiervan bekend is.
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan 
contact op met Bas van Lieshout of Will van Dijk, afdeling 
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93. 

Kijk voor een overzichtstekening op www.geldrop-mierlo.nl/
aanleg-ontsluitingsweg-middengebied-luchen-vlinderlaan-
te-mierlo

Woningen duurzaam verwarmd in 
Geldrop-Mierlo: geef uw reactie
De gemeente is bezig met een plan voor de overgang van 
aardgas naar een duurzamer alternatief voor het verwarmen 
van woningen: de Transitievisie Warmte. De eerste versie 
van het plan is klaar en daar kunt u op reageren. Zo 
beginnen we samen aan de voorbereidingen voor deze 
‘warmtetransitie’.

Wat gaan we doen?
De overheid heeft besloten dat Nederland uiterlijk in 2050 geen 
gebruik meer maakt van aardgas. Als gemeente gaan we nu 
aan de slag om dat mogelijk te maken. Een eerste stap is het 
zorgen voor beter geïsoleerde huizen. Daar kunnen we meteen 
mee beginnen. Ook heeft de gemeente - samen met veel andere 
partijen - een eerste inschatting gemaakt van alternatieve warm-
tebronnen. Er is gekeken welke buurten het meest kansrijk zijn 
voor een succesvolle overgang naar gasvrije woningen en met 
die buurten gaan we starten. De andere wijken in de gemeente 
komen later aan de beurt. Dit en meer kunt u allemaal lezen in de 
Transitievisie Warmte waarvan de eerste versie nu klaar is. We 
zijn benieuwd wat u hiervan vindt. U kunt de visie bekijken via 
https://www.geldrop-mierlo.nl/aardgasvrij-denk-mee. Wilt u rea-
geren op de visie? Stuur uw reactie dan uiterlijk 28 september
per e-mail naar samenduurzaam@geldrop-mierlo.nl. Uw reactie 
nemen we mee bij het maken van de defi nitieve Transitievisie 
Warmte. De verwachting is dat deze eind 2021 klaar is. 

Waarom gaan we over op aardgasvrij wonen?
Op dit moment gebruiken bijna alle woningen en andere gebou-
wen in Nederland aardgas voor het verwarmen van ruimten. Dit 
leidt tot een fl inke CO2-uitstoot en dat zorgt weer voor een stij-

ging van de temperatuur op de aarde. Dit heeft grote gevolgen. 
Denk bijvoorbeeld aan extremer weer, meer hitte en waterover-
last. Daarom is wereldwijd afgesproken om de CO2-uitstoot te 
verminderen. 

Wat kan ik nu al doen?
De overstap naar aardgasvrij wonen is niet voor iedereen mak-
kelijk. Ook zijn nog niet alle oplossingen bekend. Wilt u kijken 
naar wat er al wel mogelijk is? Dan kunt u terecht op de website 
van Milieu Centraal. Daar vindt u uitleg en een stappenplan naar 
een aardgasvrije woning (https://www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/aardgasvrij-wonen/stappenplan-aardgasvrij-wonen/). 

Verder zijn er maatregelen die u nu al kunt treffen om straks 
voorbereid te zijn, zoals isoleren. Isoleren maakt uw huis com-
fortabeler en de kosten verdienen zichzelf meestal in een paar 
jaar terug. Woont u in een huurwoning? Dan kunt u bij uw wo-
ningcorporatie navragen wat de plannen zijn.

Waar vind ik meer informatie?
Op www.geldrop-mierlo.nl/samen-aardgasvrij vindt u meer in-
formatie. Ook kunt u daar nagaan of er subsidie of fi nanciering 
is voor de maatregelen die u wilt nemen.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek over subsidies, duurzaam 
wonen of het voorbereiden van uw huis op wonen zonder aard-
gas? Maak een afspraak bij https://energiehuisslimwonen.nl/. 
De deskundige vrijwilligers daar helpen u met informatie en den-
ken met u mee als u aan de slag wilt met uw woning.

Koninklijke onder-
scheiding prof. dr.  
D.J. Broer
Op 16 september heeft prof. dr. Dick Broer een Koninklijke 
onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Jos 
van Bree. Meneer Broer ontving de onderscheiding, Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw, voor zijn jarenlang, 
buitengewoon en baanbrekend onderzoek bij Philips Re-
search en aan de TUe (Technische Universiteit Eindhoven). 
Zijn echtgenote, mevrouw José Broer, mocht hem de ver-
sierselen opspelden. We feliciteren meneer Broer van harte 
met deze bijzondere waardering.

Foto: Marco Magielse
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Training Samen Dementievriendelijk voor 
winkelpersoneel
Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang mo-
gelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven 
doen. Op dit moment wonen er ongeveer 750 mensen 
met dementie in Geldrop-Mierlo. De komende dertig jaar 
zal dit aantal verdubbelen. 

Daarom biedt de gemeente Geldrop-Mierlo als dementie-
vriendelijke gemeente de training Samen dementievriende-
lijk aan. Op maandag 13 en 20 september volgden 20 ver-
koopmedewerksters van ‘Lenssen Manders voor Haar’ uit 
Mierlo de eerste training. 

Heeft u als winkelier/ ondernemer/ 
(sport)vereniging interesse in deze 
training? Neem dan contact op met 
Karin Spijkers, GGD Brabant-Zuid-
oost: k.spijkers@ggdbzo.nl of 
088 00 31 474.

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

Voor de wijkbewoners die er op 15 september niet bij kon-
den zijn is er nog tot 26 september de mogelijkheid hun idee 
digitaal in te sturen. Hoe u dat doet kunt u lezen op onze 
website https://www.geldrop-mierlo.nl/aanmelden-voor-wijk-
bijeenkomsten-mierlo-zuidoost 

Op woensdag 29 september maken we een selectie uit alle 
ingebrachte ideeën. Deze worden uiteindelijk opgenomen in 
het wijkplan. Wilt u hierbij zijn? 

Meld u uiterlijk 28 september 2021 aan door een e-mail te 
sturen aan wijkontwikkelingMZO@geldrop-mierlo.nl  
U ontvangt van ons een bevestiging en het programma van 
de avond.

www.geldrop-mierlo.nl

Samen aan de slag om Geldrop-Mierlo gezonder te maken
Op dinsdag 21 september hebben de gemeente en de 
vijf partners: Sint Anna Zorggroep, LEVgroep, Leef! 
Geldrop-Mierlo, GGD Brabant-Zuidoost en Stichting Vil-
lagemarketing het Lokaal Preventieakkoord Geldrop-
Mierlo Fit&Pit ondertekend.

Samen gaan we nu aan de slag met de thema’s gezond leven 
in een gezonde leefomgeving, het creëren van een rookvrije 
omgeving, op gezond gewicht, Een tegen Eenzaamheid en 
het bereiken van onze inwoners en specifi eke doelgroepen.

Bedenkt u het gezondste recept van Geldrop-Mierlo?
Stuur uw recept in vóór 31 oktober a.s. via www.geldrop-
mierlo.nl/fi tenpit en maak kans op een gezond 3-gangen 
menu van Eethuis Reintje uit Mierlo! De winnaars worden in 
de week van 15 november bekend gemaakt.

U doet toch ook mee?
We hopen dat zoveel mogelijk lokale partners en inwo-
ners zich gaan aansluiten bij het Lokaal Preventieakkoord 
Geldrop-Mierlo Fit&Pit. 

Heeft u leuke ideeën, wilt u graag meedenken en meewer-
ken aan een gezonder Geldrop-Mierlo? Stuur dan een mailtje
naar e.hollander@geldrop-mierlo.nl. Kijk op www.geldrop-
mierlo.nl/fi tenpit voor meer activiteiten en informatie over het 
Lokaal Preventieakkoord.

Woensdag 29 september: 19.00 – 21.00 uur
Café de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24, 5731 EW 
Mierlo

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.

Op de foto: wethouder Peter Looijmans, LEVgroep: Jolanda 
Teeuwen, GGD Brabant Zuidoost: Elske Beintema, Stich-
ting Villagemarketing: Adri Geerts, Sint Anna Zorggroep: 
Erik-Jan Borgmeijer en LEEF!: Joep Pouls



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 : Wijnsel 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 september 2021
Omschrijving : realiseren uitbouw
Zaaknummer : 1771950112

Locatie : Heer Dickbierweg 69 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 september 2021
Omschrijving : vergroten berging
Zaaknummer : 1771950159

Locatie : Marktstraat 80 in Mierlo
Datum ontvangst : 11 september 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel en wijzigen
  kozijnen voorgevel
Zaaknummer : 1771950195

Locatie : Nieuwendijk 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 september 2021
Omschrijving : vernieuwen dakbedekking
Zaaknummer : 1771951278

Locatie : Emopad 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 september 2021
Omschrijving : vergroten in-uitrit
Zaaknummer : 1771272818
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21.15 uur 9. Rioolvervanging Toernooiveld (RV 
GM2021-269429) 
De eerste fase van bouwplan Jonck-
vrouw zal naar verwachting eind dit jaar 
gereed zijn. De kwaliteit van de oude ri-
olering is dusdanig slecht dat renovatie 
geen optie blijkt te zijn. Voor de aanleg 
van een nieuwe riolering en hemelwa-
terriool is nog geen krediet gevoteerd. 
Met dit voorstel wordt krediet gevraagd.

21.20 uur 10. Ontwerp Afvalstoffenverordening 
2021 (RV GM2021-270577)
De huidige Afvalstoffenverordening 
moet geactualiseerd worden, onder 
andere om de invoering van de JA-JA 
sticker mogelijk te maken. Voordat de 
nieuwe Afvalstoffenverordening door 
de raad kan worden vastgesteld, moet 
het ontwerp voor inspraak vrijgegeven 
worden voor alle inwoners en andere 
belanghebbenden. Hiervan wordt 
een verslag gemaakt en dat verslag 
zal daarna samen met de al dan niet 
aangepaste Afvalstoffenverordening 
aan de raad ter vaststelling worden 
voorgelegd.

21.50 uur 11. VOG verklaringen ten behoeve 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 (RV GM2021-299789)
Het gemeentebestuur heeft integriteit 
hoog in het vaandel en wil hier meer 
aandacht aan gaan besteden. ln het 
presidium is er over gesproken om het 
werken met een VOG voor kandidaten 
op de kandidatenlijst voor de verkiezin-
gen te stimuleren. 

22.05 uur 12. Moties vreemd aan de orde

Algemeen

13. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.

Besluitvorming

20.00 uur 6. Vaststelling Structuurvisie Sport-
park Oudven en omgeving 
(RV GM2021-146611)  
Na de voorlopige aanwijzing  door het 
college heeft de gemeenteraad op 1 
oktober 2018 de Wvg bestendigd. Te-
vens is daarbij besloten tot het voorne-
men om over te gaan tot de vaststelling 
van een structuurvisie voor dit gebied. 
Het voorkeursrecht geldt voor de duur 
van 3 jaar, binnen deze termijn moet de 
structuurvisie vastgesteld worden. Na 
vaststelling van de structuurvisie is het 
voorkeursrecht weer maximaal drie jaar 
van toepassing. Met de vaststelling van 
de structuurvisie ontstaat er duidelijk-
heid over de toekomstige invulling van 
het gebied en kunnen de vervolgstap-
pen worden gezet om dit mogelijk te 
maken.

20.30 uur 7. Beeldkwaliteitsplan Luchen ’t 
Landkaartje en kavels St. Catharina-
weg (RV GM2021-189908)
Voor ieder deelgebied in Luchen zijn 
beeldkwaliteitsplannen opgesteld om 
de ruimtelijke kwaliteit van de architec-
tuur en de openbare ruimte te be-
schrijven. De ligging in het plangebied 
geeft onderscheid in de verschillende 
deelgebieden. Het voorliggend beeld-
kwaliteitsplan beschrijft de architectuur 
en de openbare ruimten ten noorden 
van het Weteringpark. Met het beeld-
kwaliteitsplan willen we een kwalitatief 
hoogwaardige uitwerking van ’t Land-
kaartje en de vrije kavels realiseren en 
in de toekomst waarborgen. 

20.45 uur 8. Programmering nieuwe werklo-
caties en fi nancieel arrangement 
Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 
(RV GM2021-236833)
In de Samenwerkingsagenda 2018-
2025 heeft het SGE onder andere 
afgesproken dat het SGE iedere vier 
jaar de programmering werklocaties ac-
tualiseert. Het doel van deze program-
mering is dat vraag en aanbod voor 
werklocaties zo goed mogelijk in balans 
zijn. Na de beeldvormende presentatie 
aan de raad van 17-05-2021, wordt het 
voorstel over de nieuwe programme-
ring werklocaties en fi nancieel arran-
gement nu ter besluitvorming aan de 
gemeenteraden in het Stedelijk Gebied 
voorgelegd. 

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Landkaartje in Mierlo
Omschrijving : oprichten 22 woningen
Zaaknummer : 1771283999

Locatie : Rietstraat 45 in Geldrop
Omschrijving : plaatsen dakkapel en vervangen
  kozijnen
Zaaknummer : 1771275999

Locatie : Mierloseweg 85 in Geldrop
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210261
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Sluisstraat 35 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 september 2021
Omschrijving : vernieuwen voorgevel
Zaaknummer : 1771277371

Locatie : Vlinderlaan 72 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 september 2021
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 1771295721

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 70A
  en 70B in Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 september 2021
Omschrijving : verhogen garagedak
Zaaknummer : 20210298

Locatie : Papenvoort 22 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 september 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping met poort
Zaaknummer : 1771300242

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (5)

Locatie : Burgemeester Berkhoutstraat 6,
  7, 8 en 9 en Heer de 
  Heuschweg 115 in Mierlo
Datum ter inzage : 24 september 2021
Omschrijving : oprichten 5 woningen
Zaaknummer : 20210241

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 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. 

Gemeente actueel

AGENDA* RAADSVERGADERING
Maandag 27 SEPTEMBER 2021
Gemeentehuis ‘t Plein
Ivm de maatregelen voor het Corona virus kunt u 
de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/
gemeenteraad.
Wilt u toch aanwezig zijn in het gemeentehuis dan 
verzoeken wij u de 1,5 meter in acht te nemen.

(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. Vaststellen verslagen van de 
Raadsvergadering van 12 en 22 juli 
2021

19.55 5. Installatie nieuwe leden jongeren-
raad
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Voorlopig ontwerp ter inzage
Inspraak aanleg parkeervoorzieningen SCC 
Hofdael 

Wij zijn van plan om nieuwe parkeervoorzieningen 
aan te leggen tussen het pand van SCC Hofdael en de 
Kleine Dommel aan de Molenstraat te Geldrop. Hiervoor 
is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. De plannen 
liggen van vrijdag 24 september tot en met donderdag 
4 november a.s. ter inzage en iedereen kan hierop 
reageren. 

Plannen
Het Geldropse centrum kent al jaren een zeer hoge 
parkeerdruk op de terreinen die bedoeld zijn voor het 
langparkeren. Dit heeft tot gevolg dat de parkeerdruk in 
de omliggende woonbuurten toeneemt waardoor deze 
bewoners steeds vaker niet in de eigen woonomgeving 
kunnen parkeren. 

In de besluitvorming omtrent het parkeren in het Geldropse 
centrum heeft de raad eerder aangegeven dat het 
langparkeren aan de randen van het centrum dient te 
worden opgevangen. 

Inmiddels is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Het 
bestaande parkeerterrein bij het weverijmuseum wordt 
heringericht en in noordelijke richting uitgebreid. Op het 
bestaande grasveld achter het pand SCC Hofdael is 
ruimte voor 12 nieuwe parkeerplaatsen. Tevens worden 
maatregelen genomen om de natuur en het dal van de 
Kleine Dommel te versterken.

Inspraak
Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 24 september tot en 
met donderdag 4 november 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. Voor 
vragen over de groeninrichting kunt u contact opnemen met 
Rob Schel van de afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via 
het telefoonnummer 040-2893893. 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 aanleg 
van de parkeervoorzieningen is gepland in 2022.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT /
 WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESCHIKKING

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden vast te 
stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder 
voor het project “Heer de Heuschweg”. Het project 
betreft de bouw van 5 woningen op het perceel Heer de 
Heuschweg 115 in Mierlo.
Het ontwerp van de beschikking en andere stukken die 
van belang zijn liggen vanaf 24 september tot en met 4 
november 2021 (zes weken) ter inzage in de publiekshal 
van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De 

openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur. 
Binnen deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden 
ingebracht. Voor een toelichting op de stukken kunt u 
telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer (040) 2893 893. 
De zienswijzen moeten worden gericht aan ons college, 
Postbus 10101, 5660 GA te Geldrop. 
De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en 
tenminste bevatten:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen de 

zienswijzen zijn gericht;
4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat de 
ontwerpbeschikking ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen 
in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak 
worden gemaakt. 

Wij maken u erop attent dat de zienswijzen, conform de 
Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de 
aanvrager. Degene die zienswijzen inbrengt kan verzoeken 
zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.

Degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zullen in de 
gelegenheid worden gesteld beroep tegen het defi nitieve 
besluit in te stellen.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo


