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True Friend Bike Tour  
Deze zomervakantie daagt True Friend alle kinderen uit 
de bovenbouw van de basisscholen uit om mee te doen 
aan de speciale True Friend Bike Tour, dwars door ons 
dorp! Zo’n 6 weken lang, tussen 26 juli en 6 september 
2021, kunnen kinderen uit de bovenbouw op de fi ets op 
zoek gaan naar een fl ink aantal ‘verborgen juweeltjes’ 
van Geldrop-Mierlo. Bij elk juweeltje wacht de True Friend 
een spannende opdracht. Lukt het jou en je vrienden om 
samen alle juweeltjes te vinden en de vragen goed te 
beantwoorden? Dan verdien je een tof True Friend item! 

Aanmelden
Je kunt je gratis aanmelden voor deze Bike Tour. Dat kun je 
doen via de True Friend app (via App Store of Google Play of 
via de website www.true-friend.nl). 

Zit jij in de bovenbouw van de basisschool?
Als jij je aanmeldt, krijgt je via die app gratis:
• een uniek startnummer,
• een onmisbare set aan hints én 
• een paar consumptiebonnen, voor wat lekkers onderweg. 

Meer informatie?
Kijk op de website true-friend.nl.

Meedoen?
Meedoen aan de Challenge? 
Leuk! Meld je snel aan via de True 
Friend app. Dit kan nog tot en met 
22 juli!

Woningen duurzaam verwarmd in Geldrop-Mierlo
Heel Nederland gaat op een andere energiebron koken en 
het huis verwarmen. We stoppen op termijn met het ge-
bruik van aardgas. We beginnen nu samen met de voor-
bereidingen. Eerst een plan voor de hele gemeente met 
een planning van buurten en daarna buurt voor buurt. 

Waarom gaan we over op duurzame energie?
Op dit moment gebruiken bijna alle woningen en andere 
gebouwen in Nederland aardgas voor het verwarmen 
van ruimten. Dit zorgt voor een fl inke CO2-uitstoot en voor 
stijging van de temperatuur op de aarde. Dit heeft grote 
gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan extremer weer, meer hitte 
en wateroverlast. Daarom is wereldwijd besloten om de CO2-
uitstoot te verminderen. 

Wat gaan we doen?
We willen daarom stoppen met het gebruik van aardgas. De 
gemeente Geldrop-Mierlo start voor 2030 met één of enkele 
buurten en uiterlijk 2050 is de hele gemeente aardgasvrij. 
We werken met veel andere partijen samen om een eerste 
inschatting te maken welke warmtebronnen er mogelijk 
in plaats van aardgas kunnen komen. Ook dienen huizen 
geïsoleerd te worden. We maken een planning van de buurten 
waarmee we starten en welke pas later zijn. Dit komt allemaal 
te staan in de Transitie Visie Warmte. De verwachting is dat 
de Transitie Visie Warmte eind 2021 klaar is. U vindt meer 
over het opstellen van deze visie op www.geldrop-mierlo.nl/
samen-aardgasvrij.

Kansrijke buurten om te starten
Er zijn twee buurten waar wij kansen zien om te starten met 
aardgasvrij te worden, namelijk Coevering in Geldrop en 
Kerkakkers in Mierlo. Bij de keuze voor de buurten hebben 
we bijvoorbeeld gekeken naar alternatieve warmtebronnen in 
de wijk, de technische staat van woningen en het verwachte 
draagvlak onder de inwoners. Daarna hebben we de 
resultaten ook besproken met de partijen waarmee we samen 
aan de visie werken (woningcorporaties, netbeheerder, 
waterschap en bewonersorganisaties). Op 20 juli organiseren 

we een digitale informatiebijeenkomst voor inwoners van 
Coevering en Mierlo Kerkakkers. We hebben hiervoor 
inwoners en ondernemers een schriftelijke uitnodiging 
gestuurd. Met de buurten waar we gaan starten, gaan we 
vanaf 2022 een uitvoeringsplan maken.  Hierin werken we uit 
welke energiebronnen mogelijk zijn in de wijk, buurt, straat of 
woning. Ook staat daarin hoe we de overstap gaan uitvoeren. 

Aanmelden
Als u in de Coevering woont of in de Kerkakkers en u heeft 
geen brief ontvangen, dan kunt u zich alsnog aanmelden 
voor de digitale informatiebijeenkomst. Ga hiervoor naar: 
www.geldrop-mierlo.nl/aardgasvrij-denk-mee. Vul daar uw 
gegevens in onder de knop: Aanmelden informatieavond 
kansrijke buurten.

Wat kan ik nu al doen?
De overstap naar aardgasvrij wonen is niet voor iedereen 
makkelijk. Ook zijn nog niet alle oplossingen bekend. U vindt 
uitleg en een stappenplan naar een aardgasvrije woning op 
de website van Milieu Centraal 
(https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-
wonen/stappenplan-aardgasvrij-wonen/). 
Er zijn maatregelen die u nu al kunt treffen om straks 
voorbereid te zijn, zoals isoleren. Isoleren maakt uw huis 
comfortabel en de kosten verdienen zichzelf meestal in een 
paar jaar terug. Huurders kunnen bij hun woningcorporatie 
navragen wat de plannen zijn.

Informatiebijeenkomst voor alle inwoners en 
ondernemers
Op 8 september 2021 organiseren we een informatie-
bijeenkomst voor alle inwoners en ondernemers in de 
gemeente over de Transitie Visie Warmte. Aanmelden kan 
nog niet, maar u kunt nu alvast uw contactgegevens op de 
website van de gemeente opgeven: 
https://www.geldrop-mierlo.nl/aardgasvrij-denk-mee via
de knop Aanmelden vervolgtraject verduurzamen warmte-
voorziening. Dan wordt u op de hoogte gehouden en krijgt

u een seintje als u zich kunt 
aanmelden. 

Waar vind ik meer informatie?
Op de website van de gemeente 
www.geldrop-mierlo.nl/samen-aardgasvrij vindt u meer 
informatie. Ook of er subsidie of fi nanciering is voor de 
maatregelen die u wilt nemen.
Wilt u graag een persoonlijk gesprek over subsidies, 
duurzaam wonen of het voorbereiden van uw huis 
op wonen zonder aardgas? Maak een afspraak bij 
https://energiehuisslimwonen.nl/. De deskundige vrijwilligers 
helpen u met informatie, en denken met u mee als u aan de 
slag wilt met uw woning.

aan de visie werken (woningcorporaties, netbeheerder, 
waterschap en bewonersorganisaties). Op 20 juli organiseren 

de knop Aanmelden vervolgtraject verduurzamen warmte-
voorziening. Dan wordt u op de hoogte gehouden en krijgt

Groei mee naar een gezond klimaat!
offi cielebekendmakingen.nl

Wilt u weten wat er in uw buurt speelt?
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) 
van kracht. Deze wet verplicht onder andere gemeenten en 
provincies om alle offi ciële publicaties online te plaatsen via 
de website offi cielebekendmakingen.nl Het gaat hierbij om 
besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke 
regelgeving. Deze besluiten kunnen van invloed zijn op uw 

woonomgeving. Al deze besluiten publiceert de gemeente 
Geldrop-Mierlo vanaf nu op www.offi cielebekendmakingen.nl  

Aanmelden voor de mailservice?
U kunt zich daarnaast ook aanmelden voor de mailservice. 
Zo blijft u op de hoogte van alles wat er in uw buurt, wijk of 

gemeente speelt. 
Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en meld 
u aan. U kunt zelf kiezen binnen welke straal rondom uw 
woning u berichten wilt ontvangen, wat voor soort berichten 
en van welke overheidsinstanties u berichten wilt ontvangen 
in uw mailbox. 
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RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Bogardeind in Geldrop
Datum ontvangst : 5 juli 2021
Omschrijving : aanpassen inrit
Zaaknummer : 1771262036

Locatie : Dalkruid 38 in Mierlo
Datum ontvangst : 5 juli 2021
Omschrijving : plaatsen schutting
Zaaknummer : 1771263341

Meldingsnetwerk 
voor Vleermuizen 
en Steenmarters in 
gebouwen 

In Brabant is een netwerk van vrijwilligers actief om 
mensen te helpen bij ‘overlast’ van vleermuizen en 
steenmarters. Dit is een initiatief van Provincie Brabant, 
Brabants Landschap en de Zoogdiervereniging met 
ondersteuning van de Vleermuiswerkgroep Noord 
Brabant.

Vleermuizen
Vleermuizen leven vaak in en rondom huizen, zoals in 
spouwmuren en daken. Soms wil zo’n dier de verkeerde 
ingang nemen en komt hij daardoor in huis terecht. Omdat 
mensen vaak bang zijn voor vleermuizen, wordt dit als 
overlast ervaren en wordt er naar hulp gezocht. 

Steenmarters
Ook steenmarters houden zich daar op waar mensen zijn, 
want daar is het warm, droog en vaak genoeg te eten. Een niet 
goed afgesloten ruimte of een opening met een doorsnede 
van 7 cm is groot genoeg voor de steenmarter om binnen te 
komen. Om op hoogte te komen maken ze vaak gebruik van 
heggen, grove (scheidings)muren en klimplanten, maar ze 
houden zich ook op in kruipruimtes, takkenhopen, heggen, 
hooizolders en houtopslagschuurtjes.

Meldingsnetwerk 
Bij wet is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden 
van hulp, maar dankzij het meldingsnetwerk kan men via de 
gemeente in contact komen met een deskundige vrijwilliger, 
die bovendien is gevaccineerd tegen ziekten die de dieren 
met zich mee kunnen dragen.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
voert geurbelevingsonderzoek uit
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
voert in opdracht van de gemeente het geur-
belevingsonderzoek Pali Group uit. Hiervoor heeft de 
ODZOB hulp nodig van bewoners in een grote straal 
rondom Industriepark in Geldrop. Bewoners in een 
straal rondom Industriepark hebben hierover een brief 
ontvangen. Het gaat om bewoners uit een aantal straten 
van de wijken Akert. Genoenhuis en Beekweide, enkele 
straten richting het centrum van Geldrop en Hoog 
Geldrop. In dit artikel leggen we uit wat dit onderzoek 
inhoudt. Ook kunt u zich nog aanmelden om mee te 
doen aan dit onderzoek. 

Aanleiding onderzoek
We ontvangen regelmatig meldingen van geuroverlast door 
bedrijfsmatige activiteiten die plaatsvinden aan Industriepark 
in Geldrop. De ODZOB neemt namens de gemeente de 
meldingen op en stuurt toezichthouders. De gemeente 
hoopt door het uitvoeren van dit geuronderzoek meer inzicht 
te krijgen in deze meldingen van overlast. Bij de opzet van 
het onderzoek is het Buurtcomité betrokken.

Opzet onderzoek
Medewerkers van de ODZOB starten binnenkort met het 
onderzoek dat enkele maanden gaat duren. Dit gebeurt 
onaangekondigd. Zij nemen in die periode op vijf willekeurige 
dagen en op een aantal vaste locaties geur waar. We willen 
graag controleren in welke mate de waarnemingen van de 
ODZOB-medewerkers overeenkomen met de beleving van 
bewoners uit eerdergenoemde wijken. Hiervoor hebben we 

dus uw hulp nodig. Hieronder leggen we uit wat we van u 
verwachten.

Tijdens de waarnemingen van de ODZOB-medewerkers 
sturen wij u een sms met het verzoek via onze website een 
korte vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk dat u deze 
vragenlijst binnen één uur na ontvangst van de sms invult. 
De vragenlijst vindt u binnenkort op onze website. Als u mee 
gaat doen aan het onderzoek, ontvangt u nog een brief met 
meer uitleg. 

Wilt u meewerken? 
Als u in de buurt van het Industriepark woont, dan kunt u 
zich alsnog aanmelden voor het onderzoek.  Dit kan nog 
tot en met maandag 19 juli. We hebben hiervoor een aantal 
gegevens van u nodig. Dit zijn uw naam, adres, mobiel 
telefoonnummer en uw e-mailadres. We gebruiken uw 
gegevens alleen voor dit onderzoek. Uw gegevens worden 
uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens mailt u 
aan: gbo@odzob.nl

Wij gebruiken uw naam om uw andere gegevens aan één 
persoon te kunnen koppelen. Uw mobiel telefoonnummer 
gebruiken wij om u een sms te kunnen sturen wanneer u 
de vragenlijst moet invullen. Uw adres is relevant om uw 
beleving te kunnen koppelen aan de waarnemingen van 
onze ‘gemiddelde neuzen’ in de omgeving van uw adres. 
Uw e-mailadres gebruiken wij om met u te corresponderen 
als daar een aanleiding toe is. 

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

Locatie : Grote Bos 6-8 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 juli 2021
Omschrijving : oprichten woonzorgcentrum/
  verpleeghuis voor 84 cliënten
Zaaknummer : 1771263837

Locatie : Heidezoom ongenummerd 
  openbare ruimte nabij 
  huisnummer 21) in Geldrop
Datum ontvangst : 8 juli 2021
Omschrijving : rooien drie honingbomen in
  verband met slechte conditie
Zaaknummer : 1771266213

Locatie : Torenweg 14 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 juli 2021
Omschrijving : plaatsen zwembad
Zaaknummer : 1771266386

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Kievitstraat 32 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 juli 2021
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw en 
  uitbreiden badkamer
Zaaknummer : 20210204

Locatie : Winkelcentrum Coevering 15 
  in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 juli 2021
Omschrijving : realiseren luifel
Zaaknummer : 20210136

Locatie : Fazantlaan 5 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 juli 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210244

Locatie : Laarstraat 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 7 juli 2021
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210250

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.

RUIMTELIJKE ORDENING

Ontwerpbestemmingsplan ‘Voortje 55, 
Mierlo’; gemeente Geldrop-Mierlo

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken bekend dat met ingang van 16 juli 2021 
op het gemeentehuis gedurende 6 weken het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Voortje 55, Mierlo’ ter inzage ligt.

Aan Voortje 55, Mierlo is ‘Pluktuin ’t Voortje’ gevestigd. 
Deze is inmiddels uitgegroeid tot een bezienswaardigheid 
in de wijde omgeving. Door de bestemming aan te passen, 
wordt het mogelijk hier een gebouw op te richten voor 
dagbesteding voor circa 12 mensen met een zorgindicatie. 

Het ontwerpbestemmingsplan en overige relevante stukken 
liggen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
12.30 uur ter inzage op het gemeentehuis, De Meent 2 te 
Geldrop. 
Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via

www.geldrop-mierlo.nl



de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het 
identifi catienummer: NL.IMRO.1771.Voortje55-ON01

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken 
over dit ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van 
Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt 
een brief per post of online (via DigiD) naar ons sturen. Dit 
kan niet met een e-mail.

Voor vragen of voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, 
telefoon (040) 289 38 93.

Geldrop, 15 juli 2021
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo

Voorbereidingsbesluit voor een deel van het 
centrum van Geldrop

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 12 juli 2021, conform artikel 3.7 van de Wet 
ruimtelijke ordening, heeft besloten:

1. Het voorbereidingsbesluit ‘voor een deel van het centrum 
van Geldrop van 8 oktober 2020 met bestandsnaam 
NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA01 in te trekken 
per 13 juli 2021. 

2. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, 
zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van de Wet 
ruimtelijke ordening (voorbereidingsbesluit) voor de 
gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met 
bestandsnaam NL.lMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA02 
(bijlage 1 bij dit raadsvoorstel). Het betreffen gronden 
in de omgeving van de Bezorgershof, Langstraat, 
Molenstraat, Dommeldalseweg, Heuvel, Jan van 
Geldropstraat en Mierloseweg. 

3. Te bepalen dat in het gebied waarvoor dit 
voorbereidingsbesluit geldt, het verboden is om te 
bouwen, aanleggen, slopen of het gebruik van gronden 
en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een 
andere vorm van gebruik dan aanwezig op de dag van 
inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit. 

4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij 
omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3 
genoemde verbod, indien de voorgenomen wijziging van 
het gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan, waaronder mede wordt verstaan het 
wijzigen in omvang en/of intensiteit van het gebruik. 

5. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit (beslispunten 
2 tot en met 4) op de dag van Bekendmaking 
(13 juli 2021) in werking treedt.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven te voorkomen, in 
het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Inwerkingtreding
Het voorbereidingsbesluit van 12 juli 2021 met kenmerk  
NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA02 treedt in werking 
op 13 juli 2021. Het heeft een werkingsduur van een jaar.

Inzage
U kunt de stukken bekijken:
- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
- in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 

in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u de 
stukken inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur. Op maandagavond kunt u de 
stukken ook inzien tussen 17.30 en 19.30 uur. 

- Het voorbereidingsbesluit kan daarnaast ook worden 
ingezien op de gemeentelijke website 
www.geldrop-mierlo.nl

Het identifi catienummer van het voorbereidingsbesluit is 
NL.IMRO.1771.VbbCentrumGeldrop-VA02.
Het besluit ligt met ingang van 13 juli 2021 ter inzage.

Bezwaar en/of beroep
Tegen dit besluit is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

PUBLIEKSZAKEN/COLLEGEBESLUITEN

Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen (BRP)

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft sinds 2020 een 
nieuwe verordening gegevensverstrekking basisregistratie 
personen (BRP), waarin de verstrekking van gegevens uit 
de basisregistratie personen (BRP) is geregeld, gebaseerd 
op de Algemene Verordening Gegevensverstrekking (AVG). 
De verordening verleent het college van burgemeester 
en wethouders de bevoegdheid de verstrekking van 
persoonsgegevens nader te regelen. 

Dit is uitgewerkt in de Regeling gegevensverstrekking 
basisregistratie personen Geldrop-Mierlo 2021.

Deze Regeling is door gewijzigde wet- en regelgeving, 
waaronder de nieuwe verordening gegevensverstrekking 
van 2020, geactualiseerd. Hierbij is een uitbreiding van 

gegevensverstrekking dan wel -uitwisseling gerealiseerd 
voor het actueel houden van de BRP en het tegengaan van 
(woon)fraude, door kampeerterreinen en recreatieparken 
op te nemen in bijlage 2 van de regeling. En dit soort 
uitbreidingen zijn gemandateerd aan het afdelingshoofd 
Dienstverlening. Per  15 juli 2021 ligt de regeling met 
bijlagen ter inzage op het gemeentehuis. 

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 
besloten de persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan zij offi cieel niet 
meer op dat adres ingeschreven. 

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving
    wegens vertrek
    naar
   
van Heugten, WGH 26-12-1967 08-07-2021 Onbekend

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. 

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.

Gemeente actueel
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