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Opening ‘nieuw’ jongerencentrum
Het jongerencentrum aan de Molenstraat in Geldrop opent 
op 9 oktober haar ‘nieuwe’ deuren. In samenwerking met 
allerlei partners zullen er dat weekend veel activiteiten 
plaats gaan vinden in het kader van een spiksplinternieuw 
jongerencentrum. Maar vooral zal het in het teken staan 
van een nieuwe werkwijze waarbij het jongerenwerk zich 
gaat richten op de talentontwikkeling van álle jongeren 
in heel Geldrop-Mierlo.

Het afgelopen jaar is het team bezig geweest met een 
metamorfose. Onder de noemer dat de winkel open moest 
blijven tijdens de wederopbouw van het huidige jongerenwerk, 
presenteerde de groep enthousiastelingen: ‘InDeMaak’! Met 
deze tussentijdse huisstijl liet LEVgroep Geldrop-Mierlo zien 
dat samen met jongeren het jaar sterk is begonnen door 

de handen uit de mouwen te steken om de boel te gaan 
ontwerpen en verbouwen. Tijdens deze onderzoekende fase 
heeft het team zich gericht op de motivaties van jongeren om 
in co-creatie een nieuwe werkwijze met een nieuwe identiteit 
te neer te zetten!

Op het moment van schrijven zijn de jongeren en 
jongerenwerkers nog steeds druk IN DE MAAK! Bent u 
geïnteresseerd, wilt u meehelpen met brainstormen of wilt u 
graag de handen uit uw mouwen steken voor de verbouwing? 
Schroom dan niet om even binnen te komen lopen.

Voor meer informatie gaat u naar www.levgeldrop-mierlo.nl 
of volg ons op onze socials.

Praat mee over het wijkplan Mierlo Zuidoost

Samen werken we aan een sociale prettige woonwijk
Sinds half mei heeft de glazen container eerst op de 
Heer van Rodestraat en tot 23 juli op de hoek Haver-
Koren gestaan. Zo kregen alle inwoners de kans om 
de container te bezoeken en hun verhalen over hun 
buurt met ons te delen. De opgehaalde informatie wordt 
verwerkt in de thema’s voor de wijkbijeenkomsten, 
die we in september gaan organiseren. Wanneer de 
bijeenkomsten plaatsvinden, wordt eind augustus 
via www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-
zuidoost bekendgemaakt. 

Rondgang door de wijk
In de enquête en tijdens de containerbezoekjes hebben 
bewoners zich opgegeven voor een rondgang door de wijk. 
Deze wijkschouwen worden georganiseerd in de periode 
tussen 6 en 24 september. Bewoners die zich hiervoor 
hebben opgegeven, ontvangen een schriftelijke uitnodiging 
met de exacte tijd en startlocatie. 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de wijkschouw, maar 
wilt u wel graag meelopen? Aanmelden kan nog tot 15 
augustus via wijkontwikkelingMZO@geldrop-mierlo.nl.

Nog een paar weken om je kleurplaat in te leveren!
Afgelopen weken is de kleurplaat verspreid op de 
basisscholen en in de wijk. Niet ontvangen? Geen nood, 
hij staat ook www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-
zuidoost. Tot 6 september kan de jeugd via de kleurplaat 
meepraten over hun wijk. “Wat is leuk voor de wijk? Wat mis 
je in de wijk? Hoe zou jij willen dat jouw buurt eruit ziet? Hoe 
ziet jouw droomwijk eruit?” Knip, kleur, plak, teken, schrijf of 
verzin iets anders creatiefs en laat het ons zien. De kleurplaat 
kan worden ingeleverd in de speciale brievenbus in Hof van 
Bethanië, Heer van Scherpenzeelweg 9, 5731 EG Mierlo. Of 
scan hem in en stuur hem op naar wijkontwikkelingMZO@
geldrop-mierlo.nl. Een leuke vakantieactiviteit! We zijn 
benieuwd naar alle creatieve inzendingen. 

We blijven in contact
Heeft u in de tussentijd vragen, opmerkingen, maakt u zich 
zorgen of ziet u kansen voor uw wijk? Neem dan gerust 
contact op. Dat kan telefonisch via (040) 289 38 93 of stuur 
een mail aan wijkontwikkelingMZO@geldrop-mierlo.nl.

Help mee bij het bestrijden van de Aziatische 
hoornaar!
De Aziatische hoornaar rukt op. In België is de grote 
wesp al gevestigd. De grensstreek van ons land, inclusief 
Geldrop-Mierlo, behoort tot de hoogrisicogebieden. Voor 
de bestrijding van deze invasieve exoot is de provincie 
verantwoordelijk. Die kan niet zonder meldingen door 
burgers. Waarnemingen, zeker ook van nesten, kun je 
bij voorkeur invoeren op waarneming.nl of sturen naar 
eis@naturalis.nl, voorzien van foto, datum en locatie.

Wat van ver komt is niet altijd lekker
Invasieve exoten, de talkshow ‘Op1’ besteedde er 3 augustus 
nog aandacht aan: rode rivierkreeften die oevers en 
waterleven bedreigen, Japanse duizendknoop die gebouwen 
en verharding aantast en andere planten verdringt. Beide 
schadelijke exoten zijn moeilijk te bestrijden. Dat geldt ook 
voor veel andere uitheemse dieren en planten die onbedoeld 
in onze natuur terechtkomen. De Aziatische hoornaar is er 
ook zo eentje. 

Bijenbijter en vlindervreter
Anders dan de limonadewesp is de Aziatische hoornaar 
geen terrasbezoeker, ook al komt hij veel voor in stedelijke 
gebieden. We hebben meestal niet veel last van deze grote 
wesp zolang we hem met rust laten. Toch is hij ongewenst 
want hij verdringt andere, nuttige insecten. Op het menu 
staan vooral honingbijen, maar ook wilde bijen, vlinders, 
rupsen (vlinders in wording) en andere bestuivers. Hierdoor 
neemt het aantal insecten af dat zorgt voor de bevruchting 
van planten. Dit kan ook ten koste gaan van beschermde 
soorten. 

Bestrijding: vervelend nest gezocht
Waarnemingen en meldingen door burgers zijn belangrijk voor 
een effectieve aanpak door de provincie. Iedere waarneming 
van een Aziatische hoornaar in de periode half juni tot eind 
september wijst op de aanwezigheid van een nest in de 
omgeving. Dat kan nog wel tot een kilometer verder hangen. 
De nesten worden in Nederland zoveel mogelijk opgespoord 
en verwijderd. Ze hangen meestal hoog in de boom en kunnen 
wel 80 tot 90 cm doorsnee worden aan het eind van de herfst. 
In één nest kunnen in de nazomer duizenden Aziatische 
hoornaars zitten. Zelf opruimen is géén goed idee!

Herkenning: exotische versus 
inheemse hoornaar
Het is belangrijk dat Aziatische 
hoornaars niet met Europese verward worden. De Aziatische 
hoornaar is twee keer zo groot als de normale wesp, maar 
iets kleiner en duidelijk donkerder dan de Europese hoornaar, 
die inheems is. De Aziatische hoornaar is goed te herkennen 
aan zijn zwarte borststuk, deels zwarte achterlijf en de poten 
met gele uiteinden. Via de website van EIS kenniscentrum, 
www.eis-nederland.nl/aziatischehoornaar, kunnen de ver-
schillen gecheckt worden. Ook met de app ‘ObsIdentify’ 
(waarneming.nl/apps/obsidentify/) kun je de verschillen 
ontdekken.

Waarneming doorgeven via internet of e-mail
Heb je (misschien) een nest of exotische hoornaar gevonden, 
volg dan het stappenplan van EIS kenniscentrum insecten. 
Het staat op www.eis-nederland.nl/aziatischehoornaar onder 
de kop ‘Belangrijke informatie’. Ook is er uitleg hoe je een 
nest kunt vinden.
Meldingen worden bij voorkeur ingevoerd op waarneming.nl 
of gestuurd naar eis@naturalis.nl, voorzien van foto, datum 
en locatie.

Meer info
Uitleg met veel foto’s en tekeningen, inclusief de levensloop 
van Aziatische hoornaars, staat op 
www.eis-nederland.nl/Portals/4/Werkgroepen/levenscyclus.pdf 

Foto: EIS / Albert de Wilde
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Bomenexcursie in wijk Skandia/Hulst met jubilerend IVN 
Geldrop
Een bomenexcursie van IVN Geldrop door de groene 
wijk Skandia/Hulst start zondag 29 augustus om 
14.00 uur bij basisschool Beneden Beekloop, hoek 
Nieuw Erfseweg/ Griendstraat. De wandeling zonder 
honden duurt circa anderhalf uur. Deelname is gratis, 
aanmelden vóór 26 augustus noodzakelijk vanwege het 
maximum van twintig deelnemers.

Bomen zijn van levensbelang, in de hele kringloop en 
(dus) ook voor ons. Ze zuiveren de lucht en bieden 
verkoeling op warme dagen. Bebouwde omgeving met veel 
bomen en beplante tuinen is beter bestand tegen zowel 
hitte, droogte als stortregens. Dat is belangrijk in deze 
tijd van klimaatverandering. Levend groen is bovendien 
mooi, maakt gelukkiger en dat bevordert de gezondheid. 
Woningen in groene buurten zijn daarom gewild. Skandia/
Hulst in Geldrop is zo’n wijk. Dankzij de kenmerkende open 
voortuinen met veel beplanting heeft Skandia/Hulst een 
aangenaam, ruimtelijk karakter. 

Bomen en vogels
Tijdens de wandeling door deze boomrijke omgeving 
vertellen IVN-gidsen over de bijzondere en waardevolle 

bomen onderweg. Deelnemers leren bomen herkennen 
en speuren mee naar vogels in die bomen. Vogels trekken 
steeds meer vanuit de natuur naar bewoonde streken, 
omdat tegenwoordig vooral daar voedsel voorhanden is. Al 
met al is er genoeg natuur te beleven voor een interessante 
excursie. 
Bij de afsluiting is er een klein presentje voor de 
deelnemers. Het 50-jarig bestaan van IVN Geldrop, en 
landelijk de toekenning van de Prins Bernhard Cultuurfonds 
Prijs 2021, zijn immers het vieren waard!

Aanmelden en meer informatie 
Vanwege coronabeperkingen nemen de twee gidsen ieder 
slechts tien mensen mee. Inschrijven kan tot 
26 augustus publiek.ivngeldrop@gmail.com. Alleen bij 
extreme weersomstandigheden gaan IVN-activiteiten niet 
door. Raadpleeg desgewenst de website 

www.ivn.nl/Geldrop of facebook, of bel desnoods Tinus 
de Gouw, (06) 12 14 19 01. Wie IVN wil steunen kan lid of 
donateur worden door een mailtje naar ivngeldrop@gmail.com. 
Met het welkomstgeschenk en ledenblad beleef je nog meer 
natuur!

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Weverstraat 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 juli 2021
Omschrijving : plaatsen dakopbouw
Zaaknummer : 1771286627

Locatie : van Gennipstraat 5 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 juli 2021
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 1771286651

Locatie : Dalkruid 56 in Mierlo
Datum ontvangst : 29 juli 2021
Omschrijving : verbouwen carport
Zaaknummer : 1771287453

Locatie : Nuenenseweg 25 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 juli 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 1771287478

Locatie : Heilige Geeststraat 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 juli 2021
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden landhuis
Zaaknummer : 1771290134

Locatie : Clarisselaan ongenummerd
  (openbare ruimte nabij 

huisnummer 29) in Geldrop
Datum ontvangst : 2 augustus 2021
Omschrijving : rooien drie platanen (in verband 
  met groot onderhoud)
Zaaknummer : 1771291022

Locatie : Heer van Grevenbroeckweg 
  ongenummerd (openbare ruimte
  nabij huisnummer 1) in Mierlo
Datum ontvangst : 3 augustus 2021

B E K E N D M A K I N G E N Omschrijving : rooien één kastanje (in verband
  met aanleg wadi)
Zaaknummer : 1771291093

Locatie : Vuurdoorn 7 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 augustus 2021
Omschrijving : vergroten woning
Zaaknummer : 1771291159

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Voortje 45 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 augustus 2021
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 20210197

Locatie : Heer van Rodestraat
  ongenummerd in Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 augustus 2021
Omschrijving : rooien één kastanje (in verband
  met kastanjebloedingsziekte)
Zaaknummer : 177127046517

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Rietstraat 15 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 5 augustus 2021
Omschrijving : realiseren dakserre
Zaaknummer : 20210260

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.

VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING

Bezwaar 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. 

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te 
sturen. 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;  
• de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

vertellen IVN-gidsen over de bijzondere en waardevolle door. Raadpleeg desgewenst de website 

Groei mee naar een gezond klimaat!

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



Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN

Het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo heeft op 5 augustus 2021 besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 

Dwarsstraat 54 B in Geldrop te weten voor de woning.

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij 
Bombadil 14 in Geldrop te weten tegenover de woning. 

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de 
directe nabijheid van de woning Waleweinlaan 103 te 
Geldrop; 

• de gehandicaptenparkeerplaats in de directe nabijheid 
van de woning Waleweinlaan 283 te Geldrop in te 
trekken;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 12 augustus 2021 voor iedereen zes 
weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 

De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan 
online, via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel aanvragen, 
Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.
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