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20-27 september: Week van de Omgevingsvisie
Praat mee, denk mee en deel uw ideeën over de toekomst van Geldrop-Mierlo
Hoe ziet Geldrop-Mierlo er in 2040 uit? Hoeveel ruimte 
hebben we in de toekomst nodig voor nieuwe woningen 
en wat voor woningen denken we dan nodig te hebben? 
Is meer hoogbouw een optie om het buitengebied te 
sparen? Waar willen we werken en waar spenderen we 
onze vrije tijd? Kunnen we de ruimte beter inrichten voor 
fi etsers en mag dat ten koste gaan van het autogebruik? 
We willen groenere wijken en meer ruimte om water te 
bergen. Maar mag dat ten koste gaan van parkeerruimte? 
Of het buitengebied? Hoe zorgen we ervoor dat we 
energieneutraal worden? Wat willen we echt behouden 
en beschermen? Wilt u een levendig centrum met zoveel 
mogelijk voorzieningen en evenementen of wilt u de 
voorzieningen zoveel mogelijk in de wijken houden?

Geldrop-Mierlo wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor 
iedereen die hier woont, werkt en verblijft. Toekomstige 
ontwikkelingen vragen om zorgvuldig omgaan met de ruimte 
in onze gemeente. Naast fi jn wonen, werken en recreëren, 
willen we ook economische groei en behoud van ons cultureel 
erfgoed. In een enquête in april en mei vroegen we u naar 

ideeën, nu is het tijd om keuzes te maken. Daar gaat de 
omgevingsvisie over.

We nodigen alle inwoners van Geldrop-Mierlo uit om hier 
samen met ons over te komen praten op:

• 20 september van 19.00 - 2015 uur of 20.30 – 21.45 uur in 
zaal Restaurant denheuvel, Heuvel 2 in Mierlo

• 27 september om 19.00 - 2015 uur of 20.30 – 21.45 uur in 
Centrum Hofdael, Molenstraat 23 in Geldrop

Wilt u erbij zijn?
Meld u dan aan door het sturen van een e-mail aan 
omgevingsvisie@geldrop-mierlo.nl. Vermeld in uw bericht 
duidelijk op welke datum en tijd u wilt aansluiten.
Hou voor alle onderwerpen en informatie www.geldrop-mierlo-
opwegnaar2040.nl en Middenstandsbelangen in de gaten. 

Indiëherdenking 2021
Op zondag 15 augustus hebben we stilgestaan bij het einde 
van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en daarmee 
het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Vertegenwoordigers van Buitenzorg voor 
Welzijn en locoburgemeester Hans van der Laar hebben uit 
respect een krans en bloemen gelegd bij de gedenksteen op 
begraafplaats ’t Zand. Vanwege de coronabeperkingen was 
de bijeenkomst dit jaar wederom zonder publiek. 
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Ontmoeten in Mierlo: Wat is er nodig 
voor een bruisend en sociaal Mierlo?
We willen allemaal dat Mierlo een bruisend en gezellig 
dorp is en blijft. Een dorp waar mensen naar elkaar 
omkijken en waar er echt iets te beleven valt. Hoe 
krijgen we dat samen voor elkaar? En wat voor soort 
ontmoetingsplekken en locaties heb je dan nodig? 
Tussen 15 augustus en 15 september kunt u uw mening 
laten horen.  

Wat is nodig om fi jn te kunnen wonen in Mierlo? Waar hebben 
Mierlonaren behoefte aan als het gaat om ontmoeten? En 
welke invulling willen zij geven aan maatschappelijke locaties? 
De gemeente Geldrop-Mierlo wil samen met inwoners een 
integraal plan maken voor het maatschappelijk vastgoed in 
Mierlo. 

Laat uw mening horen 
In de periode van 15 augustus tot en met 15 september zijn er 
verschillende mogelijkheden om uw mening te geven. U kunt 
uw mening laten horen door:
• Op verschillende locaties in Mierlo tussen 15 augustus en 

15 september een QR-code te scannen. Via deze code 
komt u terecht bij een aantal vragen over wat er nodig is in 
Mierlo. Ook kunt u aangeven wat u van de huidige plekken 
vindt. Wilt u weten waar? Bekijk dan de toergids.

• U kunt ook naar de website www.geldrop-mierlo.nl/
ontmoeteninmierlo gaan.

• Op donderdag 9 september naar onze “bonte bus” te 
komen tijdens de weekmarkt op het Molenplein. 

• Op zondag 12 september naar onze “bonte bus” te komen 
tijdens het Monumentenfestival. We gaan dan graag met u 
in gesprek.

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in Geldrop en Mierlo?
Vanaf 25 augustus kunt u per post een uitnodiging 
ontvangen van I&O Research om deel te nemen aan de 
Veiligheidsmonitor. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, 
onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van 
gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te 
geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid 
in uw buurt. In Geldrop-Mierlo zijn 1000 willekeurig 
gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. 
Bent u geselecteerd? Dan rekenen wij op uw deelname!

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij 
het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor 
de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat 
zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, 
meedoen aan het onderzoek. Deel jouw ervaringen via de 
veiligheidsmonitor en geef ons de informatie die wij nodig 
hebben om de gemeente veiliger en mooier te maken! 
De resultaten worden in maart 2022 verwacht.

Straat voor oud-
burgemeester 
Jan Berkhout (1930-2019)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten om een nieuw hofje tussen Burgemeester 
Pankenstraat en Heer de Heuschweg te vernoemen naar 
oud burgemeester Jan Berkhout. Om duidelijkheid te 
verkrijgen in het straatbeeld, wordt een klein gedeelte 
van de Burgemeester Pankenstraat gewijzigd in 
Burgemeester Berkhoutstraat.

Jan Berkhout was burgemeester van Mierlo van 1986 tot 
1995. Als burgemeester heeft hij gezorgd dat het centrum van 
Mierlo een winkelhart kreeg en dat Mierlo zijn zelfstandigheid, 
op een kleine grenscorrectie na, behield ten opzichte van 
Helmond. Hij hechtte enorm aan democratie, maar zag ook 
het belang van een sterke regio Brabant-Zuidoost. Met zijn 
zakelijke aanpak en op zijn eigen manier kreeg hij dingen 
gedaan. Hij nam in 1995 dan ook afscheid van de gemeente 
met de woorden ‘I did it my way’. Hij was ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau en ereburger van de gemeente Mierlo 
toen hij in 2019 op 88-jarige leeftijd overleed.
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Autobanden op spanning bij 
Molenplein in Mierlo
Op initiatief van de gemeente werd afgelopen 
zaterdagmiddag de bandenspanning van geparkeerde 
auto’s op- en rond het Molenplein in Mierlo 
gecontroleerd en waar nodig bijgepompt. 

Een drietal vriendelijke medewerkers van Stichting Band 
op Spanning stond klaar en sprak de vele bezoekers van 
Mierlo’s centrum aan om hun banden waar nodig gratis op 
te laten pompen met hun aanwezige equipment.

Banden op spanning bespaart brandstof, de banden gaan 
langer mee en een goed opgepompte band zorgt voor een 
betere verkeersveiligheid. “Wij zijn blij met dit initiatief van 
de gemeente” zegt Mierlo’s centrummanager, “Het past 
in onze doelstelling voor een aantrekkelijker en dus ook 
veiliger centrumgebied”. 

Op 21 augustus komt Band op Spanning op het marktplein 
den Heuvel in Geldrop: Een aanrader voor de bezoekers in 
Geldrop.  

Groei mee naar een gezond klimaat!

Zonnepanelen kopen via de gemeente?

Geldrop-Mierlo is één van de 12 gemeenten die 
meedoet aan het zonnepanelenproject De Groene 
Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en 
gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen 
investering. 

Wilt u meer informatie? Kom dan naar de digitale 
informatieavond op dinsdag 21 september van 19.30 uur 
tot 21.00 uur.

Aanmelden digitale informatieavond
Aanmelden voor de informatieavond kan via 
www.degroenezone.nl. Na aanmelding ontvangt u 
een bevestigingsmail met deelnamelink (kijk ook in uw 
spambox). 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk 
zonnepanelen in en schieten de kosten voor. Dit betekent 
dat u zelf geen aanbetaling hoeft te doen voor de 
zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, lost 
u de lening maandelijks af bij de gemeente.

Besparen vanaf de eerste maand
Al vanaf de eerste maand heeft u fi nancieel voordeel: de 
opbrengst is namelijk hoger dan uw maandelijkse afl ossing. 
Daarnaast krijgt u 15 jaar lang garantie. Per gemeente is 
een beperkt aantal plekken beschikbaar. Wees er dus op 
tijd bij!

Denk mee over een duurzame toekomst! 
Gemeente Geldrop-Mierlo maakt samen met 20 andere 
gemeenten uit Zuid-Oost Brabant, de provincie en 2 
waterschappen afspraken over een duurzame toekomst. 
Het doel is om in 2030 de helft minder C02 uit te stoten 
en in 2050 helemaal CO2 neutraal te zijn. 

Hoe besparen we met elkaar meer energie? Waar kunnen 
we het beste energie opwekken uit zon en wind? En hoe 
maken we gebruik van duurzame warmte? De afspraken 
leggen we vast in de regionale energiestrategie (RES). 

De voorlopige versie van RES 1.0 is 26 juli uitgebracht. Dat 
document kun je downloaden via 
metropoolregioeindhoven.nl/actueel/ons-nieuws/voorlopige-
versie-res

Heeft u vragen over de nieuwe voorlopige versie? Meld 
u dan aan voor het online vragenuurtje op 9 september 
(20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur). Aanmelden kan via 
bovengenoemde website.

B E K E N D M A K I N G E N
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING

Bouwen en wonen 
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Rielsedijk 56 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 augustus 2021
Omschrijving : realiseren uitbouw
Zaaknummer : 1771295153

Locatie : Heggestraat 47A in Geldrop
Datum ontvangst : 5 augustus 2021
Omschrijving : verbouwen woonhuis en 
  aanleggen inrit
Zaaknummer : 1771295285

Locatie : Groesstraat 9 in Geldrop
Datum ontvangst : 5 augustus 2021
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 1771295404

Locatie : Vlinderlaan 72 in Mierlo
Datum ontvangst : 5 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 1771295721

Locatie : Kievitstraat 4 en 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 augustus 2021
Omschrijving : vergroten dakhellingen en 
  realiseren dakkapellen
Zaaknummer : 1771295762



Locatie : Patrijslaan 4 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 augustus 2021
Omschrijving : rooien 27 bomen (in verband met
  herontwikkeling)
Zaaknummer : 1771295844

Locatie : Kleine Vuurvlinder 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 1771295932

Locatie : Bogardeind 162 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 augustus 2021
Omschrijving : renoveren voorgevel en dak en 
  schilderen woonhuis
Zaaknummer : 1771295951

Locatie : Diepe Vaart 2a in Geldrop
Datum ontvangst : 9 augustus 2021
Omschrijving : tijdelijk huisvesten kinderdagverblijf 
  en BSO
Zaaknummer : 1771296282

Locatie : Wede 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen winkelwagenopvang met 
  zonnepanelen
Zaaknummer : 1771296363

Locatie : Kievitstraat 79A in Geldrop
Datum ontvangst : 9 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen carport en overkapping
Zaaknummer : 1771296407

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Weijer 18 in Mierlo
Omschrijving : verlengen tijdelijke BOR-ontheffi ng
Zaaknummer : 20210230

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Eksterlaan 2B in Mierlo
Verzenddatum besluit : 6 augustus 2021
Omschrijving : oprichten woonhus
Zaaknummer : 20210246

Locatie : Clarisselaan ongenummerd 
  (openbare ruimte nabij 
  huisnummer 29) in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 5 augustus 2021
Omschrijving : rooien drie platanen (in verband 
  met groot onderhoud)
Zaaknummer : 1771291022

Locatie : Heer van Grevenbroeckweg 
  ongenummer (openbare ruimte 
  nabij huisnummer 1) in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 5 augustus 2021
Omschrijving : rooien één kastanje (in verband 
  met aanleg Wadi)
Zaaknummer : 1771291093

Locatie : Torenweg 14 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 11 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen zwembad
Zaaknummer : 1771266386

Locatie : Dalkruid 38 in Mierlo 
Verzenddatum besluit : 11 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen schutting
Zaaknummer : 1771263341

Locatie : Sporkehout 65 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 11 augustus 2021
Omschrijving : renoveren en verbouwen bungalow
Zaaknummer : 20210277

Locatie : Wijnsel 10 in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 6 augustus 2021
Omschrijving : vervangen kozijnen op eerste 
  verdieping
Zaaknummer : 1771278940

Locatie : Molenakker 14 in Geldrop 
Verzenddatum besluit : 12 augustus 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 1771275974

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Diepe Vaart 2A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 6 augustus 2021
Omschrijving : tijdelijk huisvesten kinderdagverblijf 
  en BSO
Zaaknummer : 20210169

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.

COLLEGEBESLUITEN

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 het 
voornemen de persoonslijsten van deze personen 
niet meer bij te houden. Wanneer een defi nitief besluit 
is genomen, staan zij offi cieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving
    wegens vertrek
    naar
   
Lako, N 28-05-1994 16-08-2021 Onbekend
Lako, MN 03-10-2020 16-08-2021 Onbekend
Brebenica, AS 26-01-1995 16-08-2021 Onbekend
Dybek, MA 06-02-1985 16-08-2021 Onbekend
Stampoulis, N 12-06-1988 16-08-2021 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)2893893.

ANTERIEURE OVEREENKOMST 
JOZEFKERK GELDROP

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de 
gemeente Geldrop-Mierlo op 10 augustus 2021 een 
anterieure overeenkomst heeft gesloten als bedoeld 
in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. De 
overeenkomst betreft de herontwikkeling van de Sint 
Jozefkerk aan het Sint Jozefplein in Geldrop.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente en 
de initiatiefnemer gemaakt hebben over de inhoud van het 
bouwplan, over de uitvoering van de activiteiten die nodig 
zijn om het plan mogelijk te maken en over de vergoeding 
van de kosten die zijn verbonden aan de medewerking van 
de gemeente aan het plan.

Tegen de overeenkomst is geen bezwaar of beroep 
mogelijk. 

Een korte beschrijving van de inhoud van de anterieure 
overeenkomst ligt van vrijdag 20 augustus 2021 tot en 
met donderdag 30 september 2021 ter inzage in het 
gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. 
Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar 
zaken@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van 
zaaknummer 270913, of bel naar de gemeente 
(040) 289 38 93 en vraag naar een medewerker 
Grondzaken.
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