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Bruidsparen in het 
zonnetje
Op 29 september bracht burgemeester Jos van Bree een be-
zoek aan meneer en mevrouw Jesse-Overbeeke. Zij vierden 
die dag hun 60-jarig huwelijk. 
Gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal!

De inloop in de Coevering is weer gestart!
Sinds 7 september zijn we weer gestart met de inloop in de 
Coevering. In de wijk Coevering sluiten meer netwerkpart-
ners aan. Inwoners van de Coevering kunnen bij de inloop 
terecht met vragen voor:
- De buitendienst;
- Handhaving;
- Publiekszaken
- Politie;
- Woonbedrijf;
- Gebiedsregisseur;
- LEV groep;
- Bibliotheek;
- De Boei;
- En binnenkort mogelijk ook Senzer.

De inloop is voor iedereen die een vraag heeft voor één van 
bovenstaande organisaties. De inloop is er ook voor ieder-
een die iets leuks wil organiseren om de leefbaarheid in de 
buurt beter te maken. Maar we zijn er ook als u een leuke 
activiteit zoekt voor u zelf of uw kinderen of als u de Neder-
landse taal wil oefenen. Heeft u wel eens behoefte aan een 
praatje en een kopje koffi e, misschien is het dan een goed 
idee tijdens de inloop kennis te komen maken met de Boei. 
De inloop is een laagdrempelige manier voor inwoners om 
in contact te komen met de verschillende organisaties en 
de gemeente. Op deze manier proberen we zo persoonlijk, 
dichtbij en verbonden te raken met onze inwoners.

De inloop is iedere dinsdag van 13.00 uur tot 13.45 uur in 
wijkcentrum de Dreef, Willem Barentszweg 69, Geldrop.

Rioolrenovatie diverse straten Braakhuizen-Noord te Geldrop 
(september/oktober 2021)
In september en oktober 2021 gaan we het hoofdriool re-
noveren en repareren in de volgende straten: Munt, Ton-
gel, 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 contro-
leren 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 informatie? 
Neemt u dan contact op met Edwin van Uppelschoten te berei-
ken via telefoonnummer 06-33428071.

‘MijnHuisPast’ helpt senioren bij 
comfortabel en veilig wonen
Langer comfortabel en veilig thuis blijven wonen gaat niet 
vanzelf. Het huis waarin senioren wonen was lange tijd pri-
ma geschikt maar met het stijgen van de leeftijd komen er 
ook wat ongemakken aan het licht. Traplopen bijvoorbeeld 
wordt moeilijker en allerlei kleine apparaten zijn moeilijker te 
bedienen. Het programma ‘MijnHuisPast’ is erop gericht om 
senioren er op te wijzen dat comfortabel en veilig wonen, met 
eenvoudige oplossingen, te realiseren is.

In mei 2021 zijn door wethouder Peter Looijmans voor de wijk 
Akert, de eerste aanvragen voor een wooncheck aan huis 
aan de woonadviseurs uitgereikt. Deze en de later ontvangen 
wooncheckaanvragen zijn allemaal in behandeling genomen 
en zijn de persoonlijke adviezen in een professioneel rapport 
verwerkt en uitgereikt.
De rondgang met de bewoner en de woonadviseur door het 
huis werden goed ontvangen. Bewoners waren dikwijls aan-
genaam verrast, wat er met kleine aanpassingen mogelijk is 
om in de eigen woning comfortabel en veilig te kunnen blijven 
wonen.

Mijn Huis Past’ start nu in de wijk Coevering!
Gebruikmakend van onze ervaringen in de wijk Akert starten 
we nu in de wijk Coevering.
Ook hier worden alle senioren via een brief van de gemeen-
te uitgenodigd om naar onze website www.mijnhuispast.nl/
geldrop-mierlo te gaan. Hier vinden zij informatie hoe men 
met eenvoudige middelen veilig en comfortabel thuis kan blij-

ven wonen. Via de website of met bijgevoegde antwoordkaart, 
wordt ook een mogelijkheid geboden om een gratis woon-
check aan te vragen.
Een woonadviseur maakt vervolgens een afspraak voor een 
bezoek. Deze deskundige vrijwilliger loopt samen met de be-
woner door het huis. Er wordt o.a. gekeken naar de volgende 
onderdelen:
- de toegang tot het huis, bv. drempels en verlichting;
- het comfort in de woonkamer en de veiligheid in de keuken;
- het comfort en de veiligheid van de trappen in huis, 
- het comfort en veiligheid van de slaapkamer en de badkamer.

Na het huisbezoek worden de bevindingen van deze woon-
check verder uitgewerkt tot een gratis professioneel rapport, 
dat na enkele weken door de woonadviseur wordt overhan-
digd. Naast dit Woonadvies ontvangt de bewoner ook een bij-
lage met tips en afbeeldingen om de woning comfortabeler en 
veiliger te maken.

Het programma ‘MijnHuisPast’ wordt ondersteunt door de 
Gemeente Geldrop-Mierlo, de Rabobanken en de LEVgroep.

De uitvoering van het programma geschiedt door 
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. 

Ook bracht burgemeester Jos van Bree een bezoek aan de 
heer en mevrouw Maas-Klomp. Zij vierden op 5 oktober hun 
60-jarig huwelijk.
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AGENDA* RAADSVERGADERING
Donderdag 7 oktober 2021

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vragenhalfuurtje aan college

3. Vaststellen verslag commissie 
Samenleving van 7 september 2021 

• 3. Vaststellen agenda

Presentatie

4. Presentatie en aanbieden 
meerjarenprogramma begroting 
2022-2025

Oordeelsvormend

5. Eerste algemene beschouwingen 
op de begroting door de fracties

Algemeen

6. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.

Asfaltonderhoud 
Hulsterweg te 
Geldrop
Op zaterdag 9 oktober gaan we asfaltonderhoud uitvoeren 
aan de Hulsterweg. 
De werkzaamheden omvatten het vervangen van de asfalt-
toplaag en markeringen. Voor de uitvoering wordt de Hul-
sterweg, gelegen tussen de Eindhovenseweg en het kruis-
punt Hulst/Vlier, op zaterdag 9 oktober tussen 07:00 uur en 
18:00 uur afgesloten voor al het verkeer. 

Bereikbaarheid/verkeershinder
De Vlier en de weg Hulst (en wijk Leemkuilen/Waterpoort) 
blijven tijdens uitvoering bereikbaar via het Elsbroekpad/Be-
neden Beekloop of de Urkhovenseweg.
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.

Plaatsing bladkorven in Geldrop-Mierlo
Vanaf 18 oktober plaatsen we ruim 500 bladkorven in 
Geldrop-Mierlo. Hierin kunt u het bladafval van gemeen-
telijke bomen doen. We legen de bladkorven één keer per 
week. Daarnaast vegen de aannemers ook in de wijken en 
ruimen het blad daar op. In de week van kerstmis ruimen we 
de bladkorven weer op.

Wilt u weten waar ze precies komen? 
Kijk op www.geldrop-mierlo.nl/bladkorven. 
Op deze pagina vind u een (interactieve) kaart met daarop 
zowel de grote als kleine bladkorven.

Bladkorven: alleen voor bladafval!
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladafval. Snoeiaf-
val, planten, kleine takjes of ander afval mogen niet terecht 
komen in de bladkorven. Als dat wel gebeurt, dan kan de 
bladkorf niet goed worden geleegd.

Gevolgen van verkeerd gebruik bladkorf
Als er toch afval in de korf wordt gevonden dat geen bladaf-
val is, wordt de korf die week niet geleegd – ongeacht hoe 
dat andere afval erin is gekomen. We hangen dan een gele 

kaart aan die bladkorf. Als we in de weken daarna weer 
ander afval dan bladafval aantreffen, volgt er een tweede 
gele kaart. De bladkorf wordt dan weggehaald en pas na 
een aantal weken weer teruggeplaatst. Als er vervolgens op-
nieuw afval wordt aangetroffen dat er niet in thuishoort, halen 
we de bladkorf defi nitief weg.

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 : Olmenhof ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 2) in Geldrop
Datum ontvangst : 23 september 2021
Omschrijving : het rooien van twee iepen in 
  verband met matige conditie 
   en herinrichting plein
Zaaknummer : 1771962235

Locatie : Vlinderlaan 72 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 september 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 1771962371

Locatie : Kersenstraat 4 t/m 30 (even) - 
  9 t/m 23 (oneven) - 80  t/m 128
  (even) – Rivershof 1 t/m 16 - 
  Morellenhof 1 t/m 16 – 
  Hedelfi ngershof 1 t/m 15 
  (oneven) in Mierlo
Datum ontvangst : 24 september 2021
Omschrijving : aanbrengen dakisolatie
Zaaknummer : 1771962565

Locatie : Hoog Geldrop 36 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 september 2021
Omschrijving : uitbreiden woning
Zaaknummer : 1771966482

Locatie : Burg. Van Lokvenstraat
  ongenummerd (openbare 
  ruimte ter hoogte van 
  huisnummer 38) in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2021
Omschrijving : rooien één zuileik in verband met
   sterk verminderde conditie
Zaaknummer : 1771966528

Locatie : Kastanjehof ongenummerd 
  (openbare ruimte ter hoogte van
  huisnummer 1) in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2021
Omschrijving : rooien één populier in verband met
  inrot op stam
Zaaknummer : 1771966553

Locatie : Kastanjehof ongenummerd 
  (openbare ruimte ter hoogte van
  huisnummer 1) in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2021
Omschrijving : rooien één populier in verband met
  slechte groeiomstandigheden
Zaaknummer : 1771966596

Locatie : Roelantlaan ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 26) in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2021
Omschrijving : rooien één populier in verband met 
  slechte groeiomstandigheden
Zaaknummer : 1771966632

Locatie : Industrieweg ongenummerd
  (openbare ruimte nabij
  huisnummer 52) in Mierlo
Datum ontvangst : 30 september 2021
Omschrijving : rooien één moeraseik in verband 
  met zwamaantasting
Zaaknummer : 1771966715

Locatie : Raamveld ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 1) in Geldrop
Datum ontvangst : 30 september 2021
Omschrijving : rooien één kastanje in verband 
  met kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 1771966753

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heggestraat 47A in Geldrop
Omschrijving : verbouwen woonhuis en 
  aanleggen inrit
Zaaknummer : 1771295285

Locatie : Groesstraat 9 in Geldrop
Omschrijving : verbouwen woonhuis 
Zaaknummer : 1771295404

Rectifi catie
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

In de publicatie van 24 juni 2021 stond vermeld 
complementeren afvalstoffenlijst Industrieweg 40 in Mierlo. 
Deze is onjuist, onderstaand de juiste publicatie.www.geldrop-mierlo.nl



Locatie : Industrieweg 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 juni 2021
Omschrijving : complementeren afvalstoffenlijst
Zaaknummer : 20210273

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Dalkruid 56 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 24 september 2021
Omschrijving : verbouwen carport
Zaaknummer : 1771287453

Locatie : Wede 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 september 2021
Omschrijving : plaatsen winkelwagenopvang met
  zonnepanelen
Zaaknummer : 1771296363

Locatie : Rielsedijk 56 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 september 2021
Omschrijving : realiseren uitbouw
Zaaknummer : 1771295153

Locatie : ’t Geluk 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 september 2021
Omschrijving : uitbreiden keuken
Zaaknummer : 1771946419

Locatie : Rietstraat 45 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 september 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel en vervangen 
  kozijnen
Zaaknummer : 1771275999

Locatie : Kievitstraat 4 en 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 september 2021
Omschrijving : vergroten dakhellingen en 
  realiseren dakkapellen
Zaaknummer : 1771295762

Locatie : Laan van Tolkien 71 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 september 2021
Omschrijving : uitbreiden woning
Zaaknummer : 1771303544

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.

VERGADERING COMMISSIE VOOR 
BEZWAARSCHRIFTEN

Op maandag 11 oktober 2021 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te 
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 
18:30 uur: Het bezwaar gericht tegen het besluit van 

het college om een tegemoetkoming in 
planschade toe te kennen naar  aanleiding  van  
de  vaststelling  van  het  bestemmingsplan  
“inbreidingslocaties  Geldrop-Mierlo” 
in  samenhang  met  het  uitwerkingsplan  
“Talingstraat  Noord-Zuid”. 

19:00 uur: De gecombineerde behandeling van de 
bezwaren gericht tegen het raadsbesluit om 
op de percelen aan Dommeldalseweg 3 en 
Molenstraat 4 te Geldrop een voorkeursrecht te 
vestigen op grond van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten.

19:30 uur: De gecombineerde behandeling van de 
bezwaren gericht tegen de door het college 
verleende omgevingsvergunning voor het 
realiseren van een inrit/uitrit aan de Vlasstraat 21 
te Geldrop.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij 
u om contact op te nemen met het secretariaat van de 
Commissie voor Bezwaarschriften indien u voornemens 
bent als toehoorder de zitting bij te wonen.
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