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Zitting Centraal 
Stembureau
In elke gemeente wordt er in de aanloop naar de ge-
meenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart, een 
centraal stembureau ingesteld. De taken van het cen-
traal stembureau zijn het registreren van de namen van 
de politieke partijen, het in ontvangst nemen van de 
kandidatenlijsten, het beoordelen van de geldigheid van 
deze lijsten, de nummering van de lijsten en het vaststel-
len van de verkiezingsuitslag.

De zittingen van het centraal stembureau zijn openbaar 
en zijn via de website verkiezingen.geldrop-mierlo.nl
te volgen. Heeft u tijdens de zittingen aanleiding om 
bezwaar te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar 
verkiezingen@geldrop-mierlo.nl. Uw bezwaar wordt dan 
tijdens de zitting nog besproken.

De openbare zittingen van het centraal stembureau zijn 
op ’t Plein in het gemeentehuis. U kunt zowel fysiek als 
digitaal de zitting bijwonen. Deze zijn gepland op vrijdag 
4 februari om 16.00 uur en op maandag 21 maart om 
10.00 uur. 

Op vrijdag 4 februari stelt het centraal stembureau de 
kandidatenlijsten en de nummering van de lijsten vast. 

Op maandag 21 maart stelt het centraal stembureau de 
uitkomst van de stemming en uitslag van de verkiezing 
vast.

Werkbezoek aan fi etsproject bij 
Het Laar

Het fi etsproject waarbij cliënten van dagbestedingscen-
trum Het Laar fi etsen een tweede leven geven door ze te 
repareren bestaat al 10 jaar. Onlangs zijn de afspraken 
die de gemeente hierover met LunetZorg heeft gemaakt, 
geactualiseerd. Wethouder Peter Looijmans bracht op 
21 januari een werkbezoek aan dit mooie maatschappelijk 
en duurzaam verantwoorde project. 

Doel van fi etsproject 
Al sinds 2011 heeft de gemeente met Het Laar (werk)afspra-
ken gemaakt over de zorg- en bewaarplicht voor gevonden 
fi etsen. Het Laar bewaart de fi etsen gedurende de wettelijke 
bewaartermijn en knapt ze daarna op of gebruikt onderdelen. 
Daarna worden de fi etsen verkocht of weggegeven aan een 
goed doel. 

Ook fi etsen die bijvoorbeeld tijdens een fi etsruimactie bij het 
station als wrak of langdurig of fout geparkeerde fi ets worden 
aangemerkt, gaan naar Het Laar. Maar ook bromfi etsen en 

scooters die lange tijd onbeheerd in de openbare ruimte wor-
den aangetroffen, komen daar uiteindelijk terecht. 

Maatschappelijk én duurzaam verantwoord
Het fi etsproject is al 10 jaar een maatschappelijk en duurzaam 
verantwoord voorbeeld in onze gemeente en is daarom van 
grote meerwaarde voor Geldrop-Mierlo. Bij dagbestedings-
centrum Het Laar, onderdeel van Lunet, werken cliënten met 
een verstandelijke beperking aan het opknappen van de fi et-
sen en hebben daarmee een leuke dagbesteding. Er wordt 
gekeken naar de eigen mogelijkheden, wensen en er is geen 
sprake van werkdruk. Daarnaast is het project duurzaam om-
dat de fi etsen een tweede leven krijgen. 

Werkbezoek
Op 21 januari bracht wethouder Peter Looijmans een werk-
bezoek aan Het Laar om de voortzetting van de samenwer-
king niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Hij werd door een 
vertegenwoordiging van Lunet rondgeleid naar de opslag van 
de vele fi etsen en kreeg van een aantal cliënten in de fi ets-
werkplaats toelichting over hun werkzaamheden. Speciale 
aandacht was er voor begeleider van het eerste uur, Michael 
van den Burg. Hij gaat binnenkort met pensioen maar is als 
begeleider van het fi etsproject al vanaf het begin van groot 
belang voor het succes!

www.geldrop-mierlo.nl

Wethouder Looijmans bedankt Michael van den Burg voor 
zijn jarenlange inzet voor het fi etsproject. 

In de werkplaats worden de fi etsen klaargemaakt voor een 
tweede leven.

Groei mee naar een gezond klimaat!

Inloopspreekuur Energiehuis Slim Wonen gewijzigd
Vorig jaar zijn de vrijwilligers van het Energiehuis Slim 
Wonen uit Geldrop en Mierlo een inloopspreekuur bij de 
bibliotheek in Geldrop gestart. In het nieuwe jaar gaan zij 
door met het inloopspreekuur, maar wel op een andere 
dag. Vanaf 29 januari is het inloopspreekuur voortaan elke 
2e en 4e zaterdag van de maand van 11:00 tot 13:00 uur. 
Ook is het Energiehuis bezig met het organiseren van een 
inloopspreekuur in Mierlo. 

Weet u hoe hoog uw nieuwe jaarrekening gaat worden?
De energieprijzen zijn fl ink gestegen. Dit heeft gevolgen voor 
uw jaarrekening en uw maandelijkse voorschotten. De ener-
giecoaches kunnen tijdens het inloopspreekuur samen met 
u kijken wat dit voor u betekent. Ook hebben ze tips om uw 
energie verbruik terug te dringen en zo uw energierekening te 
verlagen.

Maar ze kunnen u met nog veel meer helpen als het om ver-
duurzamen van woningen gaat. U kunt op het inloopspreekuur 
ook terecht met vragen over:  
• Woningisolatie;
• Warmtepompen of vervanging huidige cv-ketel;
•  Zonnepanelen;
•  Subsidiemogelijkheden;
•  Geschikte bedrijven.

Wanneer kunt u terecht bij het Energiehuis Slim Wonen?
U kunt elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 11:00 tot 
13:00 uur terecht bij het inloopspreekuur van het Energiehuis 
in de bibliotheek van Geldrop (Heuvel 94). Maar het energie-
huis is ook telefonisch bereikbaar voor korte vragen. Of u kunt 
een afspraak maken met een energiecoach. 

Op www.energiehuisslimwonen.nl vindt 
u de actuele openingstijden en contact-
gegevens.

Wat is het Energiehuis Slim Wonen?
Het Energiehuis Slim Wonen is een serviceloket voor en door 
bewoners. De energiecoaches van het Energiehuis helpen 
met slim energie besparen en gratis voorlichting. U kunt op 
de website van het Energiehuis deskundige en onafhanke-
lijke informatie krijgen om uw woning te verduurzamen. Het 
Energiehuis Slim Wonen is een samenwerking van 8 gemeen-
ten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel. Helmond, 
Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is een voortzet-
ting van de Stichting Energiehuis Helmond en het Energieloket 
Zuidoost Brabant.
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Laan der vier Heemskinderen 
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 17) in Geldrop
Datum ontvangst : 10 januari 2022
Omschrijving : rooien van 10 sierappelbomen in 
  verband met bomen van matige 
  conditie door reconstructie niet 
  duurzaam te handhaven
Zaaknummer : 17711072528

Locatie : Marktstraat 80 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 januari 2022
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 17711072673

Locatie : Volmolenplein 20 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 januari 2022
Omschrijving : rooien van één acaciaboom in 
  voortuin
Zaaknummer : 17711072834

Locatie : Wersakker in Mierlo
Datum ontvangst : 12 januari 2022
Omschrijving : aanleg waterbergingskelder
Zaaknummer : 17711073124

Locatie : Waardstraat 13 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 januari 2022
Omschrijving : bouwen van erker
Zaaknummer : 17711073501

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Amroth 24 in Geldrop
Omschrijving : omzetten bedrijfswoning naar 
  particuliere woning
Zaaknummer : 17711028448

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Papenvoort 1A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 januari 2022
Omschrijving : veranderen dak
Zaaknummer : 17711064280

Locatie : Schaarland 14 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 januari 2022

Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 17711028277

Locatie : Koninginnenpage 22 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 januari 2022
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 17711013033

Locatie : Gravenstraat 4 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 januari 2022
Omschrijving : dakrenovatie
Zaaknummer : 17711052526

Locatie : Vlinderlaan 72 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 19 januari 2022
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 1771962371

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Molenstraat 23 in Geldrop
Datum ter inzage : 27 januari 2022
Omschrijving : aanleg/aanpassing parkeerterrein,
  verplaatsen pad, toevoegen 
  landschappelijke kwaliteiten
Zaaknummer : 17711041497

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 3 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.

AANWIJZINGSBESLUIT

Wij, het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo, wensen over te gaan tot het actualiseren 
van de algemene aanwijzingen van toezichthouders 
werkzaam bij en voor het team Leefbaarheid en Veiligheid 
van de afdeling Dienstverlening, overeenkomstig artikel 
5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en hebben 
besloten tot:
1. Het aanwijzen van 13 als algemene toezichthouders 

handhaving op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Opiumwet artikel 
13b, Huisvestingswet 2014, Erfgoedwet, Monumentenwet 
1988, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, 
Waterwet, Wegenverkeerswet 1994, Wet op de 
kansspelen, Bouwbesluit 2012, Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, 
Algemene plaatselijke verordening, Bomenverordening, 
Afvalstoffenverordening, Wegsleepverordening, 
Vuurwerkbesluit.

2. Het aanwijzen van 6 als algemene toezichthouders 
handhaving op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens de Wet basisregistratie personen.

3. Het aanwijzen van 1 als algemene toezichthouder 
handhaving op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens: Wet maatregelen Wet werk en bijstand 
en enkele andere wetten, Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

4. Het aanwijzen van 15 als toezichthouders handhaving 
werkzaam bij FeDa op de naleving van het bepaalde bij 
of krachtens: Algemene plaatselijke verordening.

5. Het aanwijzen van 2, allen standplaats gemeente 
Nuenen c.a., en van 2, allen standplaats gemeente Son 
en Breugel, als algemene toezichthouder openbare 
ruimte op de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
de Algemene plaatselijke verordening.

6. Met de vaststelling van de nieuwe algemene 
aanwijzingsbesluiten vervallen de eerder genomen 
algemene aanwijzingsbesluiten van toezichthouders 
werkzaam bij en voor het team Leefbaarheid en 
Veiligheid van de afdeling Dienstverlening.

7. Dit besluit treedt in werking op 18 januari 2022.
8. Dit besluit overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene 

wet bestuursrecht algemeen bekend te maken.

B E K E N D M A K I N G E N

Testlocaties

In de regio Zuidoost-Brabant kunt u bij de 

GGD op drie locaties terecht voor een PCR-

test als u coronaklachten hebt of in contact 

bent geweest met iemand die corona heeft. 

U hebt hiervoor een afspraak nodig. Deze 

maakt u telefonisch via 0800 – 1202 of via 

de website www.coronatest.nl

Adressen testlocaties

Helmond Varenschut 11

 5705 DK Helmond

Eindhoven  Antoon Coolenlaan Parking

 5644 RX Eindhoven 

Eersel Mortelveld, Kuilenhurk in Eersel

In de regio Zuidoost-Brabant vaccineert en test de GGD op verschillende 

locaties. Hieronder een overzicht van de vaccinatie- en testlocaties. 

HELMOND
Adres vaccinatielocatie

Haverdijk 11 - 5704 RC Helmond

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

medisch hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Helmond?

EINDHOVEN
Adres vaccinatielocatie

Lardinoisstraat 8 - 5611 ZZ Eindhoven

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Eindhoven?

Afspraak maken voor kinderen

Voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar maak je een afspraak via het 

telefoonnummer dat in de uitnodigingbriefs staat. De GGD kan geen 

afspraak voor je inplannen. 

Overzicht vaccineren en testen



NAAMGEVING BURGEMEESTER 
BERKHOUTHOF

Het college van burgemeester en wethouders hebben op 
21 december 2021 (kenmerk 1020315) besloten over te 
gaan tot het benoemen van de locatie alwaar vier nieuwe 
woningen worden gerealiseerd in het verlengde van de 
Burgemeester Pankenstraat te Mierlo tot “Burgemeester 
Berkhouthof”. 

Bezwaar indienen 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, 
kunnen, op grond van artikel 7:1 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na deze 
bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift in te 
dienen bij het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA te Geldrop. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van dit besluit niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op 
grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant 
(postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch). 

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat daarvoor 
vereist is dat een bezwaarschrift tegen het besluit is 
ingediend, dat er een spoedeisend belang dient te zijn bij 
het treffen van die voorziening en daarmee kosten zijn 
gemoeid. 

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
volgende verkeersbesluit is genomen:
VKB 2022-02 (dd. 17 januari 2022) verplaatsen algemene 
gehandicaptenparkeerplaats Graspieper.

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 27 januari 2022 
gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van 
de gemeente te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het 
besluit digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. 
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met 
een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn 

van zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw 
bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u 
ondertekenen. Verder moet u het volgende vermelden: uw 
naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar. 

Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het 
besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt 
u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, 
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 
‘MOLENSTRAAT 23” (PARKEREN ACHTER 

WEVERIJMUSEUM EN HOFDAEL”)

Met ingang van 28 januari 2022 ligt de ontwerp-
omgevingsvergunning “Molenstraat 23” ter inzage. Met 
deze ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester 
en wethouders af van de Beheersverordening “Kern 
Geldrop”, en wel het besluitvlak “ Centrum Geldrop”. 
Hieronder wordt ingegaan op de inhoud, het inzien van 
stukken, hoe u kunt reageren en de procedure.  

Waar gaat de ontwerp-omgevingsvergunning over?
Met de ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester 
en wethouders af van de Beheersverordening “Kern 
Geldrop”, en wel het besluitvlak “ Centrum Geldrop” dat de 
regels van het bestemmingsplan “Centrum Geldrop” van 
toepassing verklaart. Burgemeester en wethouders doen 
dit met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Zij willen 
hiermee het bestaande parkeerterrein herinrichten door het 
te versmallen en deels uit te breiden in noordelijke richting. 
Door de versmalling en de verplaatsing van het bestaande 
pad in westelijke richting, schuift de verharding 3.20 meter 
op in de richting van het Weverijmuseum. De uitbreiding in 
noordelijke richting komt op gronden met de bestemming 
“Natuurdoeleinden”. Met het waterschap is een pakket 
maatregelen afgestemd waardoor de “Kleine Dommel” 
meer ruimte krijgt en een natuurlijker inpassing. Deze 
landschappelijke kwaliteiten worden toegevoegd.

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning bekijken
U kunt van vrijdag 28 januari 2022 tot en met donderdag 
10 maart 2022 de volgende stukken bekijken:
• de ontwerp-omgevingsvergunning;
• de onderbouwing van de ontwerp-omgevingsvergunning 

met bijbehorende onderzoeken en bijlagen;
• de aanvraag omgevingsvergunning.

Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via 
www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer (040) 289 38 93.
 Op deze wijze kunnen de passende maatregelen 
ivm Corona worden genomen. U kunt de ontwerp-
omgevingsvergunning en de overige daarbij behorende 
stukken ook bekijken op de gemeentelijke website via 
www.geldrop-mierlo.nl. 

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning
U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning. 
Uw reactie noemen we een zienswijze.
U kunt reageren van vrijdag 28 januari 2022 tot en met 
donderdag 10 maart 2022. U kunt dit schriftelijk doen of 
mondeling. 

Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan 
burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 
10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat deze 
over de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Molenstraat 23” 
gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met 
de ontwerp-omgevingsvergunning.

U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar 
r.d.bont@geldrop-mierlo.nl.

Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd 
een afspraak met Rosalie de Bont of Jurriaan Jonkers van 
de afdeling Ruimte, via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Wat gebeurt er na de ontwerp-omgevingsvergunning?
Het gaat hier om een ontwerp-omgevingsvergunning. 
Burgemeester en wethouders nemen na afl oop van de 
periode van terinzagelegging een defi nitief besluit. Zij 
nemen dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met 
Rosalie de Bont of Jurriaan Jonker van de afdeling Ruimte, 
telefoonnummer (040) 289 38 93. 
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