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Wijkplan Mierlo-Zuidoost

Samen werken we aan een sociale 
prettige woonwijk!
Vorige week zijn we bij de glazen container aan de Heer 
van Rodestraat (bij de Vliegert) met bewoners in gesprek 
gegaan over het thema “een veilige, prettige leefomgeving”. 

In de week van 7 t/m 11 juni 
staat het thema “langer 
thuis kunnen blijven in de 
buurt” op de agenda. Onze 
medewerkers en sociaal 
maatschappelijke partners 
gaan (op gezette tijden) 
graag met u in gesprek over 
dit thema. Wilt u weten wanneer zij bij de container aanwezig 
zijn? De openingstijden staan aangegeven op de container 
en zijn te vinden op onze website
www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-zuidoost. 
Schroom niet en loop gerust eens binnen.

Heeft u als wijkbewoner vragen, opmerkingen, zorgen of ziet 
u kansen voor de wijk? Onze gebiedsregisseur, Harold van 
Lieshout is elke woensdag van 10.00-11.00 uur aanwezig bij 
de container en gaat graag met u in gesprek. 

Vergadering 
Commissie voor 
Bezwaarschriften
Op maandag 14 juni 2021 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 in 
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken: 

18:30 uur: Het bezwaar gericht tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor een erker en carport aan het 
Hoefblad 8 in Mierlo.

19:00 uur: Het bezwaar gericht tegen weigeren van een 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van 
het pand Oudvensestraat 24 in Mierlo.

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.

De zes gemeenten in Dommelstroom sluiten aan bij 
Meld Misdaad Anoniem
Gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-
Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard 
gaan samenwerken met M. (Meld Misdaad Anoniem). 
De zes burgemeesters en mevrouw Krijnen van 
het meldpunt tekenden daarvoor recent zes 
samenwerkingsovereenkomsten. De gemeenten 
ontvangen nu ook via M. relevante signalen over 
criminaliteit en fraude in hun gemeenten.

De samenwerking vergroot de informatiepositie van de 
gemeenten en versterkt hiermee de integrale aanpak van 
ondermijnende criminaliteit. In Dommelstroom werkt men 
binnen deze aanpak al een aantal jaren stevig samen met 
onder andere politie, justitie en belastingdienst. Thema’s 
hierbinnen zijn drugshandel en -productie, witwaspraktijken 
en mensenhandel (waaronder bijvoorbeeld arbeidsuitbuiting). 
Door de krachten te bundelen (bestuurs-, straf-, en fi scaal 
recht) kan er in het gebied effectiever worden opgetreden 
tegen deze fenomenen. Het gezamenlijk aansluiten van 
de zes gemeenten bij M. is weer een volgend, nieuw 

voorbeeld van het samen optrekken tegen ondermijning in 
Dommelstroom.    

Burgemeester Ederveen, portefeuillehouder Ondermijning 
voor Dommelstroom: “Belangrijk dat we deze vorm van 
criminaliteit opsporen en aanpakken. Dat kunnen politie en 
gemeente niet alleen. We hebben daarbij de ogen en oren 
van onze inwoners hard nodig.”

Vangnet
M. is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel 
van de politie. M. ontvangt meldingen over bijvoorbeeld 
hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en 
onverklaarbaar vermogen. De anonimiteit van de melder 
staat hierbij altijd centraal. Het meldpunt hierover: “Het is 
altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen 
als je informatie hebt over criminele activiteiten, maar in de 
praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. Er zijn veel redenen 
voor mensen om zaken niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst 
voor wraak of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat 

mensen de gevolgen van melden niet kunnen overzien of dat 
ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken willen 
hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een 
vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing 
terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.”

Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week bereikbaar via telefoonnummer  
0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 
9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde 
omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden. 

Antieke wegwijzer teruggeplaatst

Mierloseweg weer open
Wethouder Hans van de Laar en Geert Schenkels van KWS 
Infra Eindhoven openden afgelopen vrijdag de Mierloseweg. 
Deze belangrijke doorgaande weg is tijdens een grondige 
reconstructie enkele maanden afgesloten geweest.  Hierdoor 
was overlast helaas niet te voorkomen. Gelukkig is de situatie 
weer normaal. Het resultaat mag er zijn. De Mierloseweg kan 
er nu weer voor jaren tegen.

Na de offi ciële opening heeft de Buitendienst de 
gerestaureerde antieke wegwijzer op de kruising 
Nuenenseweg- Mierloseweg weer terug geplaatst. Met het 
terugzetten van dit rijksmonument is de iconische paal weer 
terug in het vertrouwde straatbeeld. De plek is iets gewijzigd 
om de paal nog meer te beschermen tegen mogelijke 
aanrijdingen, we zijn immers zuinig op onze geschiedenis! 
De gietijzeren wegwijzer is destijds in 1866 geplaatst, ruim 
150 jaar oud dus.

Reconstructie
KWS Infra Eindhoven heeft de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan de reconstructie van de Mierloseweg, vanaf de 
brug over de Kleine Dommel tot aan de Vogelpoelstraat, en 
de Johan Peijnenburgweg tot de Goorstraat. De kwaliteit van 
diverse verhardingen en verkeerslichten, op het betreffende 
gedeelte van de Mierloseweg, was van matige kwaliteit 
of gedateerd. Daarnaast speelden er problemen met de 
verkeersafwikkeling en berijdbaarheid op de kruispunten met 

de Johan Peijnenburgweg 
en Nuenenseweg. 

KWS heeft het kruispunt 
ruimer gemaakt, zodat 
vrachtverkeer eenvoudiger 
kan afslaan. Daarnaast 
hebben we een zogenaamde 
midden geleider geplaatst, 
zodat het voor langzaam 
verkeer mogelijk wordt de 
Johan Peijnenburgweg in 
twee fases over te steken. 
Er is gekozen voor een 
groene midden geleider. 
Zo blijft het groene karakter 
van de weg behouden. 
Ook is er een grotere 
wateropvang gecreëerd.Foto Marco Magielse
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Luchenseheide 50 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 mei 2021
Omschrijving : renoveren druktoren en 
  afvoerleiding
Zaaknummer : 20210227

Locatie : Harrie van Gestelstraat 40 in 
  Geldrop
Datum ontvangst : 21 mei 2021
Omschrijving : vervangen schutting
Zaaknummer : 20210228

Locatie : Kleinland 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 mei 2021
Omschrijving : plaatsen bijgebouw
Zaaknummer : 20210229

Locatie : Weijer 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 mei 2021
Omschrijving : verlengen tijdelijke BOR-ontheffi ng
Zaaknummer : 20210230

Locatie : Hooiwagen 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 mei 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20210231

Locatie : Hertenkampstraat 3 in Mierlo
Datum ontvangst : 25 mei 2021
Omschrijving : realiseren extra deur
Zaaknummer : 20210232

Locatie : Marktstraat 34A in Mierlo
Datum ontvangst : 25 mei 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20210233

Locatie : De Bleekvelden in Geldrop
Datum ontvangst : 26 mei 2021
Omschrijving : transformatie voormalige
  gemeentewerf tot 20 woningen
Zaaknummer : 20210235
Locatie : Burgemeester van Lokvenstraat 
  ongenummerd (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 107) in Mierlo
Datum ontvangst : 26 mei 2021
Omschrijving : rooien 3 zuileiken in verband met 
overmatige overlast
Zaaknummer : 20210236

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Kleine Vos 2 in Mierlo
Omschrijving : plaatsen veranda
Zaaknummer : 20210113

De Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Grasland 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 mei 2021
Omschrijving : realiseren zij-uitbouw
Zaaknummer : 20210149

Locatie : Papenvoort 83 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 mei 2021
Omschrijving : aanpassen gevel
Zaaknummer : 20210188

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.
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