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Doe mee aan het Koopstromenonderzoek 2021! 
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. De gemeente Geldrop-
Mierlo zet zich, net als veel andere gemeenten en pro-
vincies, samen met winkeliers in voor een aantrekkelijk 
centrum en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed 
mogelijk te doen, is het belangrijk om regelmatig het koop-
gedrag van mensen te onderzoeken. Eerder heeft u al in 
Middenstandsbelangen kunnen lezen dat er momenteel 
zo’n onderzoek gaande is. We willen dit graag opnieuw 
onder de aandacht brengen en u vragen hier aan mee te 
doen.

Koopstromenonderzoek 2021
Begin september is in verschillende delen van Nederland 
het Koopstromenonderzoek van start gegaan. Dat onder-
zoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, 
winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden 
ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze infor-
matie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van 
winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten 
en provincies bij het versterken en verbeteren van win-
kelvoorzieningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
onderzoeksbureau I&O Research op verzoek van onder 
andere de provincie Noord-Brabant. Ook de gemeente 
Geldrop-Mierlo doet mee. 

Doe ook mee
In september is een aantal inwoners uit Geldrop en Mierlo 
schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het onder-
zoek. Deze huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. 
Maar ook als u geen brief heeft gehad, kunt u meedoen. 
Hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe 
meer baat de gemeente heeft bij de resultaten. Het on-
derzoek bestaat uit het invullen van een online vragen-
lijst, dat duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst 
hier vinden: 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 overeen-
stemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Ant-
woorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun 
woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koop-
stromenonderzoek 2021. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op 
de website van de gemeente of op www.kso2021.nl. Hier 
vindt u onder andere ook een kort filmpje met uitleg over 
het onderzoek.

Bereid je voor op de rol van je leven
Zwangerschap. Een bijzondere tijd. 
Spannend ook. Er komt veel op 
je af als aanstaande vader 
of moeder. Waarbij je het 
gevoel kunt hebben dat 
die rol je van nature maar 
goed af moet gaan. Best 
gek, eigenlijk. Want voor 
alles in het leven wat we 
goed willen doen of nog 
willen leren, gaan we naar 
een cursus of training: 
zwemmen, fotografie, het 
opvoeden van de hond … 
Kun je je als aankomende 
ouder eigenlijk wel 
voorbereiden op die nieuwe 
rol in je leven? Zeker wel. 
De ouderbijeenkomsten van 
OuderWijzer helpen je hierbij.

Een hele nieuwe wereld
Jouw kindje heeft straks een boel te leren als het 
geboren is. Maar jij als ouder ook. Zoveel dingen 
die je voor de eerste keer meemaakt. Situaties waar 
je voor de eerste keer voor komt te staan. En vragen die 
je nog nooit eerder hebt gehad. Er gaat een hele nieuwe 
wereld voor je open. Gelukkig ben je niet de eerste moeder 
of vader die dit meemaakt. En gelukkig hoef je dus ook niet 
alle antwoorden zelf te verzinnen. Kijk maar eens op www.
ouderwijzer.nl. Daar vind je veel informatie en tips die je van 
pas kunnen komen als aanstaande ouder.

Kom naar de ouderbijeenkomst
Speciaal voor kersverse en aanstaande ouders organiseert 
OuderWijzer bijeenkomsten in Geldrop-Mierlo. Op een leuke 
manier doe je hier inspiratie op over de kracht van positieve 
aandacht en krijg je antwoord op uiteenlopende vragen. Je 
krijgt voorlichting over ouderschap en opvoeden. En kunt je-
zelf op ideeën laten brengen door te luisteren naar de erva-
ringen van andere ouders. Nieuwsgierig of dit iets voor jou 
is? Je bent van harte welkom!

Ook het beste halen uit jouw ouderschap?
Deelname aan de bijeenkomsten van OuderWijzer is geheel 

gratis. De eerstvolgende vinden plaats op:
-  11 november 2021, 19.30 uur: Ouderbijeenkomst kindje  

2 maanden oud
-  2 december november 2021, 19.30 uur:  

Ouderbijeenkomst kindje 9 maanden oud
-  13 december  2021, 19.30 uur:  

Ouderbijeenkomst 6-8 maanden zwanger
-  20 december november 2021, 19.30 uur:  

Ouderbijeenkomst kindje 3 maanden oud
De locatie is het Ouder-inloophuis aan de Willem  
Barentszweg 4 in Geldrop.

Wil je meer weten over deze ouderbijeenkomsten? Of je di-
rect aanmelden? Maak je profiel aan op www.ouderwijzer.nl. 
Dan krijg je precies de informatie die voor jou relevant is.

Bedenkt u het  
gezondste recept 
van Geldrop-Mierlo?
Op dinsdag 21 september hebben de gemeente en de 
vijf partners: Sint Anna Zorggroep, LEVgroep, Leef!  
Geldrop-Mierlo, GGD Brabant-Zuidoost en Stichting Villa-
gemarketing 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 specifieke doelgroepen.

Stuur uw recept in vóór 31 oktober a.s. via 
www.geldrop-mierlo.nl/fitenpit 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 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 e.hollander@geldrop-mierlo.nl. 
Kijk op www.geldrop-mierlo.nl/fitenpit voor meer activiteiten 
en informatie over het Lokaal Preventieakkoord.
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De RES 1.0 is vrijgegeven
We hebben een mijlpaal bereikt: het portefeuille-
houdersoverleg energietransitie heeft samen met de 
Stuurgroep RES de RES 1.0 voor de Metropoolregio 
Eindhoven vrijgegeven voor besluitvorming. 
In de RES 1.0 staan afspraken over de opwekking van 
duurzame energie via wind en zon, over het besparen van 
meer energie in onze regio en over de mogelijkheden van 
duurzame warmte. De RES 1.0 ligt nu voor besluitvorming 
bij 21 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie.

Nu behandeling van de RES 1.0
Gemeenten, waterschappen en de provincie gaan zich nu 
buigen over de RES 1.0. Dit najaar wordt de RES 1.0 behan-
deld binnen de 21 gemeenteraden, de 2 waterschappen en 
de provincie. We hebben met elkaar afgesproken dat voor 

het einde van het jaar de RES 1.0 wordt vastgesteld. Na 
vaststelling van de RES 1.0 wordt deze gedeeld met het Rijk.

Extra verdiepingsslag gemaakt
Het maken van de RES 1.0 heeft langer geduurd dan eerst 
gepland, maar gaf daardoor de kans om met elkaar goed over 
de inhoud in gesprek te gaan. Om een zorgvuldige analyse 
van zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame 
elektriciteit te kunnen maken, is een uitgebreid milieueffec-
ten-onderzoek uitgevoerd, een planMER. Hiermee is een ver-
diepingsslag gemaakt op de eerste analyses in de concept-
RES, die in de zomer van 2019 in alle raden is besproken. 
Raadsleden, stakeholders en inwoners hebben in het proces 
meerdere malen input kunnen leveren. Er is ook regelmatig 
afstemming geweest met de regionale Adviesgroep RES met 

een vertegenwoordiging van regionale stakeholders, zoals 
ZLTO, BMF, energiecoöperaties, woningcorporaties en een 
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.

Alle reacties zijn afgewogen
In de bijlage van de RES 1.0 is opgenomen hoe de Stuur-
groep RES en het Portefeuillehoudersoverleg energietransi-
tie zijn omgegaan met de reacties vanuit raden, stakeholders 
en inwoners. En daarmee op welke manier adviezen een 
plek hebben gekregen in de RES 1.0, of meegenomen in de 
doorontwikkeling naar de RES 2.0, die op 1 juli 2023 moet 
worden opgeleverd.
Lees de hele RES 1.0 en alle bijlagen op de 
www.energieregiomre.nl/nieuws of op 
metropoolregioeindhoven.nl

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 : Kleine Vuurvlinder 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 oktober 2021
Omschrijving :  wijzigen oorspronkelijke 

omgevingsvergunning 20180542
Zaaknummer : 1771976274

Locatie : Nieuwendijk 37A in Geldrop
Datum ontvangst : 7 oktober 2021
Omschrijving :  plaatsen reclame doek met 

verlichting
Zaaknummer : 1771976319

Locatie : Papenvoort 58 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 oktober 2021
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 1771976395

Locatie : Eeuwselstraat 53 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 oktober 2021
Omschrijving : plaatsen erker
Zaaknummer : 1771976423

Locatie : Willem Knaapenstraat 55
Datum ontvangst : 10 oktober 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 1771976458

Locatie : Bijenkorf 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 11 oktober 2021
Omschrijving :  aanpassen eerder verleende 

omgevingsvergunning 20181013
Zaaknummer : 1771978182

Locatie : Parallelweg 22 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 oktober 2021
Omschrijving : plaatsen kunstwerk met klok
Zaaknummer : 1771978234

Locatie : Tricotstraat 26 in Geldrop
Datum ontvangst : 12 oktober 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 1771978372

Locatie : Bijenkorf in Mierlo
Datum ontvangst : 12 oktober 2021
Omschrijving :  realiseren tijdelijke onderwijs 

huisvesting
Zaaknummer : 1771978511

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : ter Borghstraat 42 in Geldrop
Omschrijving : wijzigen kapvorm
Zaaknummer : 1771306507

Locatie : Hulst 43 in Geldrop
Omschrijving  : splitsen woonhuis
Zaaknummer : 1771313097

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie :  Burg. van Lokvenstraat 
ongenummerd (openbare ruimte 
ter hoogte van huisnummer 38) 
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 12 oktober 2021
Omschrijving :  rooien één zuileik in verband met 

sterk verminderde conditie 
Zaaknummer : 966528

Locatie :  Roelantlaan ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 26) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 oktober 2021
Omschrijving :  rooien één populier in verband met 

slechte  groeiomstandigheden
Zaaknummer : 966632

Locatie :  Olmenhof ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 2) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 oktober 2021
Omschrijving :  rooien twee iepen in verband met 

matige conditie en herinrichting 
plein

Zaaknummer : 962235

Locatie :  Kastanjehof ongenummerd 
(openbare ruimte ter hoogte van 
huisnummer 1) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 oktober 2021
Omschrijving :  rooien één populier in verband met 

inrot op stam 
Zaaknummer : 966553

Locatie :  Kastanjehof ongenummerd 
(openbare ruimte ter hoogte van 
huisnummer 1) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 oktober 2021
Omschrijving :  rooien één populier in verband met 

slechte groeiomstandigheden 
Zaaknummer : 966596

Locatie : Mierloseweg 85 in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 12 oktober 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210261

Locatie :  Aardborstweg 19A in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 6 oktober 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20210265

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.

ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

De personen hieronder wonen niet meer op het adres 
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan 
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling 
Dienstverlening, cluster Inwoners. Het college heeft het 
voornemen de persoonslijsten van deze personen niet meer 
bij te houden. Wanneer een definitief besluit is genomen, 
staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters

Geboorte-
datum

Datum 
voornemen

Voorgenomen 
uitschrijving 
wegens 
vertrek naar...

Omufner, PE 21-12-2002 01-10-2021 Polen
Mohamed, RA 17-05-1980 14-10-2021 Somalië
Isaq, AA 27-01-2014 14-10-2021 Somalië
Isaq, AA 25-09-2016 14-10-2021 Somalië
Isaq, SA 31-01-2008 14-10-2021 Somalië
Isaq, SA 24-01-2009 14-10-2021 Somalië
Isaq, ZA 24-01-2009 14-10-2021 Somalië

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit 
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit 
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken 
via het telefoonnummer 040-289 38 93. 
U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een 
afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de 
datum van deze publicatie. 
Zet in de brief de volgende zaken:

• uw naam en adres;
• de datum;
•  een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw 

mening over wilt geven;  
•  de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit 

voorgenomen besluit en
•   uw handtekening. 
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U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon 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 11 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 algemene toezichthouders 
handhaving op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens de Wet basisregistratie personen.

3.  Het aanwijzen van 1 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 9 toezichthouders handhaving, allen 

werkzaam bij FeDa, op de naleving van het bepaalde bij 
of krachtens: Algemene plaatselijke verordening.

5.  Het aanwijzen van 2 toezichthouders, allen standplaats 
gemeente Nuenen c.a., en van 2 toezichthouders, 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 5 oktober 2021.
8.  Dit besluit overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene 

wet bestuursrecht algemeen bekend te maken.


