
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 10 februari 2022

Gemeente actueel

AGENDA* COMMISSIE RUIMTE 
(Online MS Teams)
Maandag 14 februari 2022

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslagen commissie 
Ruimte van 17 en 24 januari 2022

4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit de 
gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
MRE, SGE, ODZOB, Cure);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming

5. Memo Nota dierenwelzijn 
(Portefeuillehouder Van Otterdijk)

Het ontwikkelen van beleid op het ter-
rein van dierenwelzijn is opgenomen in 
het coalitieprogramma 2018-2022. Met 
de nu opgestelde nota dierenwelzijn 
wordt hier invulling aan gegeven.
Het agendapunt wordt met een korte 
presentatie toegelicht.

19.45 uur 5. Vaststellen Structuurvisie 
Mierlo-Oost (RV GM2022-259704) 
(Portefeuillehouder Jeucken) 

In het buitengebied Mierlo-Oost worden 
mogelijkheden gezien om een aan-
trekkelijk overgangsgebied te creëren 
tussen de bebouwde kom en het na-
tuurgebied Sang en Goorkens waarin 
ruimte is voor natuurherstel en recre-
atie ondersteund door woningbouw. 
Na consultatie, inspraak en beeldvor-
mende behandeling in de raad zijn 
deze mogelijkheden voor het ruimtelijk 
aspect uitgewerkt in de voorliggende 
structuurvisie Mierlo-Oost.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

20.45 uur 6. Vervolgaanpak Transitievisie 
Warmte (RV GM2022-234827)
(Portefeuillehouder Van Otterdijk) 

Op 13 december 2021 heeft de raad 
de Transitievisie Warmte vastgesteld. 
Met dit voorstel wordt aangegeven hoe 
we alvast een start kunnen maken met 
het vervolgtraject met al beschikbare 
middelen en met Rijksmiddelen voor 
klimaatakkoordtaken die we naar ver-
wachting zullen krijgen, zodat we met 
de bewoners aan de slag kunnen.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

De komende twee weken vinden er drie commissievergaderingen en een info-avond plaats.
In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergaderingen volgen via 
www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

7. Aanvullend krediet herinrichting 
Bekelaar (RV GM2020-018075)
(Portefeuillehouder Van de Laar)  

De herinrichting van de Bekelaar staat 
voor 2022 op de planning om uit te voe-
ren. In de begroting is hiervoor een kre-
diet van € 900.000,- opgenomen. Het 
afgelopen jaar is een voorlopig ontwerp 
voor de herinrichting van de Bekelaar 
opgesteld. Dit ontwerp is fi nancieel 
doorgerekend en uit deze berekening is 
gebleken dat er niet voldoende krediet 
beschikbaar is om de Bekelaar op een 
duurzaam veilige manier conform het 
ontwerp te herinrichten. Na enkele 
aanpassingen aan het ontwerp en een 
bijdrage uit het rioolfonds blijft er nog 
een tekort van € 375.000,- staan. Dit 
tekort is een gevolg van prijsstijgingen 
van de materialen, een nieuw beleid 
groencompensatie en de kosten voor 
het afvoeren van teer houdend asfalt.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

Algemeen

21.45 8. Sluiting

AGENDA* COMMISSIE SAMENLEVING  
(Online MS Teams)
Dinsdag 15 februari 2022

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag commissie 
Samenleving van 18 januari 2022

4. Vragen en mededelingen
• Mededelingen van de 

portefeuillehouder(s) over/vanuit de 
gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
Senzer, Plusteam, SGE en GGD);

• Mededelingen van en vragen aan 
portefeuillehouder(s)

Beeldvorming

19.45 uur 5. Integraal accommodatiebeleid 
Mierlo
(Portefeuillehouder Van Otterdijk)

Op 3 november 2020 heeft het college 
opdracht gegeven voor het opstellen 
van een integraal accommodatiebe-
leid. De aanleiding hiervoor was een 
behoefte vanuit maatschappelijke part-
ners en gemeente naar een toekomst-
bestendig model waarbinnen voor-
zieningen gehuisvest kunnen worden 
in accommodaties op het gebied van 
welzijn, sport, cultuur en onderwijs.
Hier opvolgend heeft PentaRho in 
februari 2021 de opdracht gekregen om 
in nauwe samenwerking met advies-
bureau Spectrum, behoefteonderzoek 
te doen in de kern Mierlo en op basis 
hiervan uitgangspunten te formuleren 
voor nieuw accommodatiebeleid.
De in dit rapport genoemde denkrich-
tingen willen wij aan u ter goedkeuring 
voorleggen.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.          

Oordeelsvorming

20.45 uur 6. Beleidsscan Cultuurbeleid Kracht 
van Cultuur 2018-2021 
(RV GM2022-1065223) 
(Portefeuillehouder Van Otterdijk)

In Geldrop-Mierlo geldt vanaf 2018 het 
cultuurbeleid Kracht van Cultuur en om 
te bepalen hoe vervolgbeleid eruit zou 
kunnen zien, is het goed om evaluatief 
terug te blikken op het beleid tot nu toe. 
Na een terugblik is ook een vooruitblik 
gepresenteerd voor toekomstig cultuur-
beleid.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

21.15 uur 7. Nieuwe Gemeenschappelijke 
Regeling Plus Team (RV GM2022-
1052512) 
(Portefeuillehouder Van Otterdijk)

Als uitwerking van de evaluatie van het 
Plus Team ligt er een nieuwe Gemeen-
schappelijke Regeling voor. Daarbij 
is een herijkte opdracht voor het Plus 
Team opgesteld.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

21.45 uur 8. 1e wijziging Afstemmingsveror-
dening Participatiewet, IOAW en 
IOAZ gemeente Geldrop-Mierlo (RV 
GM2022-1065223)
(Portefeuillehouder Looijmans)

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet 
inburgering 2021 in werking getreden. 
Een van de taken die de gemeente 
heeft gekregen is het fi nancieel ont-
zorgen van de bijstandsgerechtigde 
statushouder. 
De gemeente dient de eerste zes 
maanden de huur, gas-water-licht en 
verplichte zorgverzekering door te beta-
len, om schulden te voorkomen.
Voor het (uitzonderlijke) geval een 
statushouder weigert mee te werken 
aan het fi nancieel ontzorgen, dient er 
een toevoeging te komen in de Afstem-
mingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ gemeente Geldrop-
Mierlo 2018.
In de afstemmingsverordening komt de 
toevoeging dat wanneer een statushou-
der niet meewerkt aan het fi nancieel 
ontzorgen, er de mogelijkheid is om de 
bijstandsuitkering voor 1 maand met 
10% te verlagen.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

Beeldvorming

22.00 uur 9. Q4 rapportage sociaal domein 
(Portefeuillehouder Van Otterdijk)

22.30 uur 10. NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs 
(Portefeuillehouder Van Otterdijk)
(geagendeerd op verzoek van CDA)

De kaders en de thema’s, zoals 
benoemd in document, zijn helder en 
duidelijk. CDA heeft vraagtekens, over 
de mogelijkheden om het uit te voeren.   
Dat wordt in RI ook al aangegeven. 
Ons plusteam en CMD hebben hun 
handen vol aan jeugdzorg en WMO. 
Ook huisartsen, POH-ers, etc. heb-
ben hun handen vol aan afhandeling 
corona. Dus wat voor zin heeft om een 
plan op te stellen, als de zorgprofessio-
nals er niet zijn om het uit te voeren.

22.50 uur 11. Sluiting

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, al-
leen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de 
griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 289 38 93 of per mail 
griffi e@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal 
goed voor. 

Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting 
en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zet-
ten en alvast mailen naar de griffi e. 

De griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de verga-
dering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook 
tijdens de vergadering uitdelen.



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 10 februari 2022

Gemeente actueel

AGENDA INFO-AVOND  
(Online MS Teams)
Maandag 21 februari 2022

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

Beeldvorming

19.35 uur 2. Gebiedsproces Gijzenrooi 
(Portefeuillehouder Jeucken)

De pluimveehouderij aan Gijzenrooi 8 
is vorig jaar door de gemeente verwor-
ven. De aankoop van deze veehouderij 
biedt mogelijkheden om de langge-
koesterde wens voor een ecologische 
stadsboerderij in Gijzenrooi daadwer-
kelijk te realiseren. Een gebiedsproces 
met omwonenden, gebiedspartners 
en andere stakeholders moet uitwijzen 
hoe en door wie deze stadsboerde-
rij geëxploiteerd kan worden en wat 
hiervoor de beste locatie is. Doel hierbij 
is om het cultuurhistorisch waardevolle 
agrarisch landschap van Gijzenrooi 
te versterken en beter beleef baar te 
maken. Uw raad is hierover vorig jaar 
al geïnformeerd middels een raadsin-
formatiebrief. In vervolg hierop wordt 
de raad op 21 februari a.s. middels een 
presentatie nader geïnformeerd over 
het beoogde gebiedsproces.         

20.20 3. Uitvoeringsplan vrijwillige inzet 
2022-2024
(Portefeuillehouder Looijmans)

Presentatie over het vastgestelde 
uitvoeringsplan vrijwillige inzet 2022-
2024, aanvullend op de raadsinforma-
tiebrief.

Algemeen

21.20 4. Sluiting

De onderwerpen, die op een info avond aan de orde ko-
men, worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. 
In deze fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke 
discussie gevoerd en is standpuntbepaling nog niet aan de 
orde.

AGENDA* COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN  
(Online MS Teams)
Dinsdag 22 februari 2022

(tijd indicatief) Activiteit  

Algemeen

19.30 uur 1. Opening en mededelingen

Beeldvorming

19.35 uur 2. Vaststelling agenda      

20.20 3. Vaststelling verslag Commissie 
Algemene Zaken van 25 januari 2022

4. Vragen en mededelingen
a. Mededelingen van de 
portefeuillehouder(s) vanuit/over 
gemeenschappelijke regelingen (o.a. 
MRE, SGE, Dienst Dommelvallei en 
Veiligheidsregio);
b. Mededelingen van en vra-
gen aan portefeuillehouder(s); 

Oordeelsvorming

21.20 5. Rekenkamerrapport 
MRE & SGE Regionale opgaven 
(RV GM2022-1032462)
(Portefeuillehouder Van Bree)

In 2021 heeft de Rekenkamercom-
missie onderzoek gedaan naar de 
regionale opgaven. Bij deze opgave 
spelen zowel de Metropoolregio als het 
Stedelijk Gebied Eindhoven een rol. 
Onderzocht zijn zowel de taken als de 
samenwerking.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

20.15 6. Gedragscode Integriteit en 
procesafspraken handhaving 
integriteit (RV GM2022-1073618) 
(Portefeuillehouder Van Bree)

Integriteit is de primaire verantwoorde-
lijkheid van elke gemeente afzonderlijk. 
Deze wordt geacht het integriteitbeleid 
vorm te geven op een wijze die aansluit 
bij de eigen bestuurlijke structuur en 
cultuur. De VNG, het IPO, de Unie van 
Waterschappen en het ministerie van 
BZK hebben gezamenlijk een handrei-
king opgesteld met modelgedragsco-
des integriteit voor volksvertegenwoor-
digers en voor (dagelijks) bestuurders. 
Twee gedragscodes omdat staatsrech-
telijk gezien raad en college hun eigen 
positie hebben. Voorgesteld wordt om 
één Gedragscode vast te stellen die 
geldt voor raadsleden, wethouders 
en de burgemeester. Goed bestuur is 
integer bestuur. Daarmee is integriteit 
niet alleen een verantwoordelijkheid 
van de individuele politieke ambtsdra-
gers, maar een gezamenlijk belang dat 
de hele organisatie en het hele bestuur 
in al zijn geledingen aangaat. Bij deze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid past 
een gezamenlijke Gedragscode.

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

20.45 7. Ontwerpbesluit VRBZO deelname 
aan stichting risicobeheer veilig-
heidsregio’s (RV GM2022-1073618) 
(Portefeuillehouder Van Bree)

Veiligheidsregio’s vinden het belangrijk 
dat voor medewerkers de risico’s die 
verbonden zijn aan dienstongevallen 
goed zijn afgedekt en dat risico’s goed 
zijn te beheersen. Daarom wordt er 
een landelijke stichting risicobeheer 
veiligheidsregio’s in het leven geroepen 
waarin ook Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost graag participeert. In de 
vergadering van het Algemeen Bestuur 
VRBZO van 16 december 2021 is 
besloten de voorgenomen toetreding 
tot deze stichting bij de deelnemende 
gemeenten in procedure te brengen 
(artikel 31a Wet gemeenschappelijke 
regelingen).

Inwoners kunnen gebruik maken van 
spreekrecht.

Algemeen

21.05 8. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld 
wordt, kan een inwoner, die al eerder heeft ingesproken, 
alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in 
herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u 
zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur 
bij de griffi e aanmelden, telefonisch op (040) 289 38 93 of 
per mail griffi e@geldrop-mierlo.nl

U krijgt vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw ver-
haal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een 
korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw 
verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffi e. De 
griffi e zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering 
bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens 
de vergadering uitdelen.

Stem nu op de 
genomineerden voor 
het Sportgala 2021
De nominaties voor het Sportgala zijn bekend! Tot 
31 januari konden kandidaten worden aangedragen 
voor het Talent t/m 18 jaar van het jaar 2021, de 
sporter/sportteam van het jaar 2021, coach van het 
jaar 2021; innovatieprijs van het jaar 2021 en de 
Sportwaarderingsprijs 2021. 

Tot 20 maart kan nu gestemd worden op de kandidaten 
uit deze vijf categorieën via www.leefgeldrop-mierlo.
nl/sportgala2021. Op vrijdag 25 maart 2022 worden de 
prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
Centrum Hofdael. 

Genomineerden 
De genomineerden per categorie zijn: (in willekeurige volg-
orde)

Talent t/m 18 jaar van het jaar 2021
1. Maud van Kempen, PSV Schoonspringen
2. Fleur Sprengers, GLTV de Mast
3. Mick van de Burgt, VV Mifano

Sporter/sportteam van het jaar 2021
1. Wim Bevers, Sportcentrum Topfi t
2. Dave Corben, LOGO
3. Timo van Doren, Stichting Capoeira Sport & Cultuur

Coach van het jaar 2021
1. Ramon de Meijer, Nederlands jeugdteam schoonspringen
2. René Taal, VV Mifano
3. Roland de Jonge, ZV Thalassa

Innovatieprijs van het jaar 2021
1. 3 verenigingen (ZV Thalassa, LOGO, TML Dommelstreek)
2. Budovereniging de Hechte Band
3. Frank Dirks, VV Geldrop

Sportwaarderingsprijs
1. Fransje Rovers, De Doorzetters 
2. Gerrie Verhoeven, Budovereniging de Hechte Band
3. Lilian Hunting, Mierlose Tennisvereniging

Hoe gaat het stemmen in zijn werk?
Tot donderdag 20 maart 2022 kunnen alle inwoners uit de 
gemeente Geldrop-Mierlo per categorie online stemmen op 
zijn of haar favoriet(en). Dit kan éénmaal per mailadres, via 
de website www.leefgeldrop-mierlo.nl/sportgala2021. Uit 
deze online stemming komt een top-3 notering per categorie. 
De neutrale vakjury stemt onafhankelijk van elkaar, waaruit 
ook een top drie komt. De combinatie van beide uitslagen 
levert de winnaar per categorie op.

SportGala

SPORT
RAAD

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo



Halvering inzamelfrequentie restafval
Vanaf 28 februari 2022 wordt de grijze kliko met restafval 
voortaan eens per vier weken opgehaald. Nu is dat nog 
elke twee weken. Met deze aanpassing wil de gemeente 
mensen stimuleren om hun afval beter te scheiden. Dat 
zorgt vervolgens voor een kleinere hoeveelheid restaf-
val.

Grootste deel restafval is nog te scheiden
In 2020 gooiden de inwoners van Geldrop-Mierlo gemiddeld 
zo’n 487 kilo afval per persoon weg. Bijna driekwart hiervan 
kan worden hergebruikt, omdat dit afval al gescheiden is in-
geleverd. Dat is al een heel goed begin, maar er is nog veel 
te winnen. Zeker als u weet dat het merendeel van het afval 
in de grijze container eigenlijk geen restafval is. Afgelopen 
zomer heeft de gemeente een sorteeranalyse laten uitvoe-
ren op dit restafval. Dat bleek vooral te bestaan uit GFT-afval 
(bijna de helft!), plastic en lege pakken, luiers, papier, textiel 
en glas. Ook zat er afval bij dat naar de milieustraat gebracht 
kan worden. Denk bijvoorbeeld aan hout, puin, batterijen, 
elektrische apparaten en metaal. Al het restafval dat we be-
ter kunnen scheiden, is herbruikbaar en kan een grondstof 
zijn voor nieuwe producten. Dat bespaart niet alleen geld, 
maar is ook goed voor het milieu.

Landelijk doel: restafval verminderen
Alle gemeenten van Nederland hebben van de overheid de 
doelstelling gekregen om vanaf 2020 maximaal honderd 
kilogram restafval per inwoner te hebben. Uiteindelijk - in 
2025 - moet de hoeveelheid restafval terug naar gemiddeld 
dertig kilo per persoon. In Geldrop-Mierlo heeft de gemeen-
teraad een nieuw Afval- en Grondstoffenplan vastgesteld. 

Dit plan, dat Cure Afvalbeheer uitvoert, moet ervoor zorgen 
dat de gemeente deze landelijke doelstellingen gaat halen. 
In 2020 lag de hoeveel restafval in onze gemeente nog op 
ruim 136 kilo per inwoner. Er is dus werk aan de winkel. Een 
eerste stap om de hoeveelheid restafval te verminderen, is 
het verlagen van de inzamelfrequentie hiervan. Vanaf 28 fe-
bruari 2022 wordt het restafval daarom niet meer eens in de 
twee, maar eens in de vier weken opgehaald.

Inzamelfrequentie restafval naar eens per vier weken
Op dit moment is het zo dat een groot deel van de inwoners 
van Geldrop-Mierlo hun grijze kliko niet elke twee weken aan 
straat zet. Voor deze inwoners verandert er weinig, anders 
dan het moeten wennen aan de nieuwe ophaaldagen. De 
inwoners die wel elke twee weken hun grijze minicontainer 
aanbieden, moeten hun afval verder sorteren. Van de ge-
meente heeft u onlangs een afvalscheidingskaart ontvangen. 
Dit hulpmiddel kunt u gebruiken als u twijfelt hoe u bepaalde 
soorten afval kunt scheiden. De afvalscheidingskaart kunt u 
ook ophalen in het gemeentehuis of bekijken op de website 
van Cure. Daar vindt u ook meer tips en informatie over af-
valscheiding: www.cure-afvalbeheer.nl/alles-over-afval.

Geen verandering voor inzameling PBD, GFT en oud pa-
pier en karton
De inzameling van de overige afvalstromen gaan niet wijzi-
gen. Uw PBD-afval, GFT-afval en uw oud papier en karton 
worden ook in 2022 om de week opgehaald.

Meer informatie
Meer informatie over het nieuwe afval- en grondstoffenplan 
vindt u op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo. De 
aangepaste afvalkalender staat op de website van Cure en 
in de Cure-app.

Cure beantwoordt uw vragen
Heeft u nog vragen over de wijziging? 
Dan kunt u terecht bij Cure. Antwoorden op veelgestelde 
vragen en meer informatie vindt u op de website: 
www.cure-afvalbeheer.nl/klantenservice.

U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met 
de klantenservice van Cure: (040) 2500 130 of 
klantenservice@cure-afvalbeheer.nl.

Gratis energiebesparende producten voor huurders  
De energieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. 
Een manier om de stijging van de energierekening te be-
perken is door minder energie te gebruiken. Als huur-
ders bent u voor grotere besparingsmaatregelen - zoals 
het beter isoleren van de woning - afhankelijk van de 
verhuurder. Maar er zijn maatregelen die huurders wel 
zelf kunnen nemen zodat de energierekening toch wat 
lager uitvalt. De gemeente Geldrop-Mierlo wil daarom de 
waardebonactie voor huurders die zij vorig jaar gestart 
is nogmaals onder de aandacht brengen. 

Waardebon van 70 euro
Vorig jaar hebben alle huurders in de gemeente 
Geldrop-Mierlo een waardebon ontvangen van 70 euro. 
Met deze waardebon kunnen zij energiebesparende pro-
ducten aanschaffen. Deze week is een herinnering gestuurd 
naar de huurders die nog geen gebruik gemaakt hebben van 
deze waardebon. De bon is geldig tot en met 31 juli 2022 of 
zolang er nog budget beschikbaar is. De bon is eenmalig te 
gebruiken. Wees er snel bij, want op = op.

Wat als ik geen waardebon heb ontvangen?
Bent u een huurder maar heeft u geen waardebon ontvan-
gen? Dan kunt u de waardebon alsnog opvragen. Dat kan via 
de website: winstuitjewoning.nl/gemeenten/geldrop-mierlo. 
Klik vervolgens op ‘Waardebon kwijt? Hier opvragen’. U krijgt 
dan uw unieke waardeboncode via de e-mail toegestuurd. 

Hoe kan ik de waardebon gebruiken? 
U kunt de waardebon op twee manieren gebruiken.
1. Via de webshop op: www.winstuitjewoning.nl/geldrop-

mierlo.
 De producten die u hier aanschaf kunt u direct afrekenen 

met uw waardeboncode. Die code vindt u op de volgende 
pagina.

2. Door het aankoopbedrag terug te vragen van energiebe-
sparende producten die u zelf heeft aangeschaft in een 
(web)winkel naar keuze. Welke producten in aanmerking 
komen voor deze actie kunt u teruglezen op 

 www.winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo.

Hoe verlaag ik mijn energierekening? 
Er zijn verschillende manieren om uw energierekening te 
verlagen. Zo zijn er verschillende producten te koop die u 
zelf kunt bevestigen of installeren en zorgen voor een lager 
energieverbruik. Hieronder vindt u een top drie van de meest 
verkochte energiebesparende producten.

Energiehuis Slim Wonen
Voor persoonlijk advies over het besparen van energie kunt 
u ook terecht bij een van de vrijwilligers van het Energiehuis 
Slim Wonen. Het Energiehuis is een samenwerkingsver-
band van acht gemeenten uit de regio. Voor meer informatie 
over het Energiehuis of het maken van een afspraak, kunt u 
terecht op www.energiehuisslimwonen.nl.

Meer informatie 
U vindt alle informatie over deze 
actie op www.winstuitjewoning.nl/
geldrop-mierlo. Komt u er niet uit 
of heeft u vragen? Dan kunt u een 
e-mail sturen naar waardebon@
winstuitjewoning.nl of bellen met de servicedesk op telefoon-
nummer (023) 583 69 36.

Tegemoetkoming energiekosten voor lagere inkomens
Zoals u wellicht hebt gelezen, stelt het kabinet geld beschik-
baar om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen 
in de hoge energiekosten van dit moment. De gemeente 
zorgt voor het verstrekken van deze eenmalige vergoeding. 
Op dit moment is de overheid bezig om de regeling verder uit 
te werken. Aanvragen is dan ook nog niet mogelijk. Zodra we 
kunnen starten met uitkeren, informeren wij u hierover via de 
gemeentewebsite en in Middenstandsbelangen. We leggen 
dan ook uit wie de tegemoetkoming kunnen aanvragen en 
hoe dat moet.

Nu problemen met energierekening?
Kunt u niet wachten tot 2022 omdat u nu problemen heeft 
met het betalen van uw energierekening? Neem dan contact 
op met uw energieleverancier, samen kunt u afspraken ma-
ken over een betalingsregeling. Lukt dit niet en dreigt u af-
gesloten te worden? Neem dan contact op met het Centrum 
voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente. 
Dat kan door te bellen met (040) 289 38 99 of een e-mail 
te sturen naar cmdtoegang@geldrop-mierlo.nl. U kunt ook 
bij het CMD terecht als u moeite hebt met het betalen van 
andere vaste lasten. Het CMD bekijkt vervolgens samen met 
u welke hulp u nodig heeft.

Groei mee naar een gezond klimaat!
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Nieuw deel 
Vlinderlaan vanaf 
vrijdag open voor 
verkeer
Komende vrijdag 11 februari om 12:00 uur zijn de werk-
zaamheden aan het nieuwe deel van de Vlinderlaan zo-
ver klaar dat de rijbaan open kan voor al het verkeer. 
Dit nieuwe gedeelte van de Vlinderlaan verbindt de 
Geldropseweg via de Kwikstaart met het middengebied 
van Luchen.

Werkzaamheden rondom middengebied Luchen
Rondom dit nieuwe deel van de Vlinderlaan vinden wel nog 
steeds werkzaamheden plaats. De komende maanden wer-
ken we aan het bouwrijp maken van ‘t Landkaartje en de 
herinrichting van het Kerkenpad en de Sint-Catharinaweg.

Woningen en bedrijven bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen woningen 
en bedrijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Zodra de 
exacte planning hiervan bekend is, laten wij u weten waar en 
wanneer er afsluitingen en verkeershinder te verwachten zijn.

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

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Wielewaal 39 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 januari 2022
Omschrijving : uitbreiden woonhuis en bouwen 

garage/berging
Zaaknummer : 17711084710

Locatie : Tricotstraat 45 in Geldrop 
Datum ontvangst : 23 januari 2022
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 17711084782

Locatie : Hertogenlaan 129 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 januari 2022
Omschrijving : verduurzamen woning
Zaaknummer : 17711084998

Locatie : Hoog Geldrop 24 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 januari 2022
Omschrijving : herontwikkelen bestemming bedrijf 

tot een bestemming wonen
Zaaknummer : 17711085108

Locatie : Paladijnstraat 16 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 januari 2022
Omschrijving : aanpassen dak
Zaaknummer : 17711087402

Locatie : Wersakker ongenummerd 
(openbare ruimte nabij 
huisnummer 65) in Mierlo

Datum ontvangst : 26 januari 2022
Omschrijving : rooien twee esdoorns in verband 

met aanleg 
  waterbergingsvoorziening
Zaaknummer : 17711087457

Locatie : Langstraat 42 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 januari 2022
Omschrijving : verwijderen balkons ter betrekking 

op gevelverbetering centrum
Zaaknummer : 17711087709

Locatie : Gaspeldoorn 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 januari 2022
Omschrijving : plaatsen geluidsscherm op 

bestaande (lage) aarden wal
Zaaknummer : 17711088096

Locatie : Dwarsstraat 39 Geldrop
Datum ontvangst : 31 januari 2022
Omschrijving : dakopbouw op woning
Zaaknummer : 17711089721

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Nieuwendijk 46 in Geldrop
Omschrijving : splitsen woning in vijf 

appartementen
Zaaknummer : 1771285500

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

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

Verzenddatum besluit : 2 februari 2022
Omschrijving : rooien van 5 elsen in verband 

met zonnebrand, stamschade en 
zwamaantasting

Zaaknummer : 17711078986

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 2 februari 2022
Omschrijving : gedeeltelijk verhogen dak
Zaaknummer : 17711052781

Locatie : Laan der vier Heemskinderen 
ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 17) in 
Geldrop

Verzenddatum besluit : 2 februari 2022
Omschrijving : rooien van tien sierappelbomen in 

verband met matige conditie door 
reconstructie niet duurzaam te 
handhaven

Zaaknummer : 17711072528

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

Verzenddatum besluit : 2 februari 2022
Omschrijving : rooien van twee moeraseiken in 

verband met zwamaantasting
  en wortelrot
Zaaknummer : 17711079622

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. 

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

Locatie  :  Geldrop, De Burght 
Verzenddatum besluit  :  2 februari 2022  
Omschrijving  :  Het plaatsen van een 
   hoogwerker op vrijdag  
   14 februari 2022 tussen 
   08:00 uur en 17:00 uur.
Zaaknummer  :  1082418

Verleende vergunningen APV/bijzondere wetten

Locatie  :  Geldrop, Willem Barentszweg 
Verzenddatum besluit  :  2 februari 2022  
Omschrijving  :  Het plaatsen van een 
   hoogwerker van 7 februari 2022 
   t/m 31 maart 2022 tussen 
   08:00 uur en 17:00 uur.
Zaaknummer  :  1089271

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop. U kunt er ook voor kiezen om uw bezwaarschrift 
digitaal in te dienen via www.geldrop-mierlo.nl/bezwaar-
maken/. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD voor particulieren / E-Herkenning voor 
bedrijven).  

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 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.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgen-
de verkeersbesluit is genomen:

VKB 2022-04 (9 februari 2022) aanwijzen eenrichtingsver-
keer ventweg Dommeldalseweg:

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 10 februari 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 be-
sluit, 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 ge-
meente 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 om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en 
de gronden van het bezwaar. 

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

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

VKB 2022-03 (dd. 31 januari 2022) Aanwijzen laadplaat-
sen elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

• Linze, Geldrop; 
• Roelantlaan, Geldrop; 
• Eikelaar, Geldrop; 
• Windvang, Mierlo; 
• Heer de Swaeffstraat, Mierlo. 

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf donderdag 3 februari 2022 ge-
durende zes weken ter inzage in de publiekshal van de ge-
meente 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 be-
sluit, 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 ge-
meente 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 om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en 
de gronden van het bezwaar. 

Een ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het be-
sluit 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.

De gemeente Geldrop-Mierlo behandelt het deelbesluit waar-
tegen bezwaar wordt gemaakt als een separaat verkeersbe-
sluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamel-
verkeersbesluit. Voor deze locaties wordt de inrichting van de 
laadlocatie in gang gezet.

BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

Besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het “Besluit Lozen bui-

ten inrichtingen” (het Besluit) bekend maatwerkvoorschrif-
ten te willen opleggen voor de locatie:
• Wersakker ong. in Mierlo (kadastraal Mierlo, sectie F, 
nummer 7545 gedeeltelijk)
Op grond van het “Besluit lozen buiten inrichtingen” dient af-
valwater, dat ontstaat bij een bodembemaling in principe op 
oppervlaktewater te worden geloosd. Indien dit door het ont-
breken van oppervlaktewater niet mogelijk is biedt het besluit 
ons de mogelijkheid (artikel 3.1 lid 5 onder b.) om hier door het 
stellen van maatwerkvoorschriften van af te wijken. Wij maken 
gebruik van deze mogelijkheid en staan de tijdelijke lozing van 
grondwater op de riolering toe. 

Het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften en 
andere stukken die van belang zijn liggen van 11 februari tot 
en met 24 maart 2022 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.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefo-
nisch een afspraak maken met Jos van Hoeij via telefoonnum-
mer (040) 289 37 83 of Jesse van Aken via telefoonnummer 
(040) 289 38 32.

Tegen het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften 
kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzendda-
tum 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.

BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken be-
kend dat zij in de vergadering van 25 januari 2022 hebben 
besloten tot het wijzigen van het:
• Instellingsbesluit weekmarkten Geldrop-Mierlo.

Het besluit heeft betrekking op (een beperkte) wijziging van de 
begrenzing van het marktterrein in noordelijke richting tussen 

Heuvel 60 (kerk) en Heuvel 62 (winkelcentrum) in Geldrop.
De melding en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 11 februarit ot en met 24 maart 2022 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.

Bezwaar
Mocht u het niet eens zijn met dit besluit dan kunt u ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag 
van verzending van dit besluit bezwaar bij ons aantekenen. 
Het bezwaarschrift bevat ten minste uw naam en adres, de 
datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich 
richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het 
bezwaarschrift door u te zijn ondertekend. 

Uw bezwaarschrift kunt u per post aan het college burge-
meester en wethouders van Geldrop-Mierlo richten. Het post-
adres is Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook 
voor kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via 
www.geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/
bezwaarschrift-indienen. Hiervoor moet u beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren / E-
Herkenning voor bedrijven).  

Voorlopige voorziening
Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het be-
sluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan kunt u een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Oost-Brabant (sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch). Aan het indie-
nen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 

Een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Daarvoor 
moet u eveneens beschikken over een digitale handtekening. 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u tele-
fonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij via telefoon-
nummer (040) 289 37 83.
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