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Gemeente actueel

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.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Vergadering 
Commissie voor 
Bezwaarschriften
Op maandag 7 februari 2022 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 
te Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur: Twee bezwaren gericht tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het oprichten van 
20 woningen aan de Bleekvelden in Geldrop. 

19:00 uur: Het bezwaar gericht tegen het buiten be-
handeling stellen van een aanvraag voor een omge-
vingsvergunning voor het plaatsen van portiersloge, 
cv container, chiller en water- en chemiecontainer op 
Industriepark 10 in Geldrop. 

19:30 uur: Het bezwaar gericht tegen de opvatting van 
vragen uit een WOB-verzoek. 

20:00 uur: Het bezwaar gericht tegen het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
woonzorgcentrum/verpleeghuis voor 84 cliënten aan de 
Grote Bos in Geldrop. 

Van de hoorzitting worden geluidopnamen gemaakt. 
Er zijn maatregelen getroffen om de verdere versprei-
ding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vra-
gen wij u om contact op te nemen met het secretari-
aat van de Commissie voor Bezwaarschriften indien u 
voornemens bent als toehoorder de zitting bij te wonen. 

Geen carnavalsoptochten 
in Geldrop-Mierlo
De carnavalsverenigingen van Geldrop en Mierlo 
hebben besloten dat er in Geldrop en Mierlo in 2022 
geen carnavalsoptochten zullen plaatsvinden. 

In een gezamenlijk overleg op 17 januari 2022 met af-
gevaardigden van alle carnavalsverenigingen en bur-
gemeester Van Bree van de gemeente Geldrop-Mierlo, 
zijn alle aankomende carnavalsactiviteiten in relatie tot 
de op dat moment relevante coronamaatregelen, be-
sproken. 

De coronaregels die zijn afgekondigd op 25 januari 
bieden weer meer ruimte maar niet zodanig dat weer 
normaal carnaval gevierd kan worden. Daarom zijn de 
geplande zittings-/pronkavonden inmiddels door de 
verenigingen afgeblazen.

Nationale voorleesdagen
Donderdag 27 januari heeft burgemeester Jos van Bree 
via een videoverbinding de onderbouw van Eenbes 
Kindcentrum Vijfblad voorgelezen. Dit in het kader van 
de Nationale Voorleesdagen die plaatsvinden tussen  
26 januari en 5 februari. 

De titel van het prentenboek van het jaar 2022 is: “Maar 
eerst ving ik een monster” auteur Tjibbe Veldkamp en illus-
trator Kees de Boer. Dit prentenboek gaat over het leukste 
ritueel van de dag: voorlezen.

Aanleg maatregelen voorkoming 
wateroverlast Vesperstraat in Mierlo
Op woensdag 2 februari starten we met aanbrengen van 
maatregelen ter voorkoming van wateroverlast in de 
Vesperstraat in Mierlo. De werkzaamheden bestaan uit het 
aanbrengen van infiltratiekoffers en hemelwaterriolering 
en graven van wadi’s. De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot en met 4 maart 2022.

Afsluiting Vesperstraat 7 tot en met 18 februari 2022
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het noodzake-
lijk de Vesperstraat af te sluiten voor het doorgaand verkeer. 

Van 7 tot en met 11 februari is het gedeelte Vesperstraat tus-
sen de Bisschop van Mierlostraat en de Heer van Rodestraat 
afgesloten voor het doorgaande verkeer. 

Van 14 tot en met 18 februari is het gedeelte Vesperstraat 

tussen de Heer van Rodestraat en Santheuvel-Oost afgeslo-
ten voor het doorgaande verkeer. 

De panden in de betreffende werkvakken blijven bereikbaar.

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van deze werk-
zaamheden hinder zal veroorzaken. Wij zullen de overlast 
zoveel mogelijk voor u proberen te beperken. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van 
Lieshout of Will van Dijk, afdeling Ruimte, te bereiken via 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

Zitting Centraal 
Stembureau 4 februari 
om 10.00 uur
In het artikel van afgelopen week stond een onjuist 
tijdstip van de openbare zitting van 4 februari 2022. Deze 
zitting is om 10.00 uur. 

De zittingen van het centraal stembureau zijn openbaar en 
zijn via de website verkiezingen.geldrop-mierlo.nl te volgen. 
U kunt de zittingen ook fysiek bijwonen op ’t Plein in het ge-
meentehuis.

Op vrijdag 4 februari stelt het centraal stembureau de kandi-
datenlijsten en de nummering van de lijsten vast. 

Op maandag 21 maart om 10.00 uur stelt het centraal stem-
bureau de uitkomst van de stemming en uitslag van de ver-
kiezing vast. 

Werkvak 7-11 februari

Werkvak 14-18 februari
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Tricotstraat 26 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 januari 2022
Omschrijving : realiseren dakopbouw
Zaaknummer : 17711078865

Locatie : Twijnstraat ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 6) in Geldrop

Datum ontvangst : 18 januari 2022
Omschrijving : rooien van vijf elsen in verband 

met slechte conditie door 
zonnebrand, stamschade, 
zwamaantasting

Zaaknummer : 17711078986

Locatie : Nuenenseweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 74) in Geldrop

Datum ontvangst : 18 januari 2022
Omschrijving : rooien van drie populieren in 

verband met sterk teruglopende 
vitaliteit

Zaaknummer : 17711079434

Locatie : Geldropseweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 8A) in Mierlo

Datum ontvangst : 19 januari 2022
Omschrijving : rooien van twee moeraseiken in 

verband met zwamaantasting en 
wortelrot

Zaaknummer : 17711079622

Locatie : Evene ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 16) in 
Geldrop

Datum ontvangst : 19 januari 2022
Omschrijving : rooien van één berk in verband 

met zwamaantasting en 
één sorbaria in verband met 
zonnebrand/stamschade

Zaaknummer : 17711079684

Locatie : Kasteelweg ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 38) in Mierlo 

Datum ontvangst : 19 januari 2022
Omschrijving : rooien van twee berken door 

inrotting instabiel en één 
populier door aantasting van 
wilgenhoutrups verhoogde kans op 
stambreuk

Zaaknummer : 17711080719

Locatie : Lorien 11 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 januari 2022
Omschrijving : uitbreiden achterzijde woning 
Zaaknummer : 17711081476

Locatie : ’t Geluk 9 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 januari 2022
Omschrijving : plaatsen van erker
Zaaknummer : 17711081552

Locatie : Hertogenlaan 129 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 januari 2022
Omschrijving : verduurzamen woning met interne 

verbouwing
Zaaknummer : 17711081662

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Mierloseweg 90 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 januari 2022
Omschrijving : renovatie en uitbreiden pand
Zaaknummer : 17711008087

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een ken-
nisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet moge-
lijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen. 

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

Groei mee naar een gezond klimaat!

Bespaar- en of Energiecoach worden in Geldrop-Mierlo?  

Lijkt het u leuk om andere bewoners te helpen met voorlich-
ting geven over het besparen van energie en geld? Heeft 

u uw (huur)woning al extra verduurzaamd met maatregelen 
zoals radiatorfolie, ledlampen, tochtstrippen of andere maat-
regelen? En bent u bereid u verder te verdiepen in prakti-
sche besparende maatregelen voor woningen? Word dan 
ook als vrijwilliger Bespaar- en/of Energiecoach en help uw 
dorpsgenoten energie te besparen. In samenwerking met 
het EnergieHuis Slim Wonen bieden we u gratis workshops 
‘Bespaar- en of Energiecoach worden’ aan! Doe mee en 
meld u aan!

Meld u aan
Meld u voor maandag 14 februari gratis aan via de website 

van het Energiehuis Slim Wonen: 
www.energiehuisslimwonen.nl/be-
spaar-en-energiecoach.

De opleiding tot bespaarcoach be-
staat uit twee à drie avonden. Hier 
leert u vooral hoe er met eenvoudige maatregelen elektrici-
teit en gas te besparen is. Na afloop krijgt u een certificaat 
en bent u inzetbaar om voorlichting te geven over energie 
besparen. Het is dan ook mogelijk om de vervolgopleiding tot 
energiecoach te volgen. Daarmee kunt u zich verder verdie-
pen in het verduurzamen van woningen.

Inloopspreekuur EnergieHuis nu ook in Mierlo
Vanaf komende zaterdag 5 februari houdt het Energie-
huis Slim Wonen om de week een inloopspreekuur in 
D’n Intheek in Mierlo. Het spreekuur duurt van 11:00 tot 
13:00 uur. De vrijwillige energiecoaches van het Energie-
huis zitten dan klaar om u te helpen bij bijvoorbeeld het 
verminderen van uw energieverbruik of bij het verduur-
zamen van uw woning. Eerder startte al het spreekuur in 
Geldrop in de bibliotheek, op hetzelfde tijdstip en even-
eens om de week.

Lagere energierekening
De energieprijzen zijn flink 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.

Verduurzamen woning
Ook voor het verduurzamen van uw woning kunt u terecht 

op het inloopspreekuur. De energiecoaches kunnen u meer 
informatie geven over zaken als woningisolatie, warmtepom-
pen of het vervangen van uw huidige cv-ketel, zonnepane-
len, subsidiemogelijkheden voor het verduurzamen van uw 
woning en welke bedrijven geschikt zijn voor het aanbrengen 
of installeren van duurzame maatregelen.

Inloopspreekuur: praktische informatie
Het inloopspreekuur van het Energiehuis Slim Wonen is elke 
zaterdag van 11:00 tot 13:00 uur.
•  In Geldrop: Bibliotheek (Heuvel 94) 

Elke 2e en 4e zaterdag van de maand;
•  In Mierlo: D’n Intheek (Dorpsstraat 113) 

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand.

Het EnergieHuis is ook telefonisch bereikbaar voor korte vra-
gen. Of u kunt een afspraak maken met een energiecoach. 
Op www.energiehuisslimwonen.nl vindt u de actuele ope-
ningstijden en contactgegevens.

Over 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 on-
afhankelijke informatie krijgen om uw woning te verduurza-
men. Het Energiehuis Slim Wonen is een samenwerking van  
8 gemeenten: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel.  
Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren. Het initiatief is 
een voortzetting van de Stichting Energiehuis Helmond en 
het Energieloket Zuidoost Brabant.

D'n Intheek in Mierlo



Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na ver-
zenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaar-
schrift 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 be-

roep 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.

 

BEKENDMAKING BESLUIT NOODKAP

De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij 
bij besluit van 31 januari toestemming heeft verleend voor het 
direct vellen (noodkap) van twee moeraseiken gesitueerd ter 
hoogte van Beneden Beekloop 74 in Geldrop. 

Door vergaande zwamaantasting door reuzezwam vormden de 
moeraseiken een acuut gevaar voor personen in de omgeving. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na publicatie van het 
besluit bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden onder-
tekend, gedateerd en bevat naam en adres van de indiener, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar.

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 3 februari 2022

Gemeente actueel


