
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 9 september 2021

Gemeente actueel

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Het Geheim van Mierlo
In het weekend van 
16-17 oktober wordt 
Mierlo het decor van een 
nieuwe theaterroute: Het 
Geheim van Mierlo.

Op zeven verschillende 
locaties zijn er scènes te 
zien, gespeeld door men-
sen uit Mierlo en geschre-
ven door Corinne Heyr-
man. Afgelopen juni is zij samen met Bregje van Ekert en 
Anneke Schröder door Mierlo getrokken en zijn er vele ver-
halen bovengekomen van Mierlose mensen. Misschien heb-
ben ze je aandacht wel getrokken, met hun twee fauteuils op 
verschillende plekken. 
Tijdens de theaterroute hoor je oude maar ook nieuwe ver-
halen van mensen die er al lang of kort wonen. Het idee is 

om de Mierlonaren met verhalen van vroeger en nu te ver-
binden, jong en oud te laten genieten van hun dorp. Samen 
beleven ze de kleine, mooie, ontroerende, soms droevige 
of grappige verhalen die zich op Mierlose grond afgespeeld 
hebben. 

De theaterroute bestaat uit 7 scenes op verschillende loca-
ties en is d.m.v. een georganiseerde fi etsroute te volgen. 
Per scène is er plaats voor 50 toeschouwers. De tocht duurt 
ongeveer 2,5 uur en begint zowel op 16 als 17 oktober om 
14:00 uur. Deelname is gratis. Heb je belangstelling: geef je 
op via hetgeheimvanmierlo@outlook.com (aanmelding = 
verplicht) en wij hanteren de dan geldende coronamaatrege-
len van het RIVM.

De theaterroute is een initiatief van gemeente Geldrop-
Mierlo en Kunstkwartier.

Sint Catharina 
en Barbaragilde 
Geldrop brengt
gildegroet 
Traditiegetrouw bracht het Sint Catharina en Barbaragilde 
Geldrop op kermismaandag een gildegroet aan het wereld-
lijk gezag van de gemeente. Het college van burgmeester en 
wethouders namen de groet in ontvangst vanaf het bordes 
van de villa naast het gemeentehuis. 

Aanmelden voor 
wijkbijeenkomsten 
Mierlo-Zuidoost 

Op 15 september gaan we met bewoners uit Mierlo-Zuidoost 
in gesprek over thema’s die spelen in de wijk. U kunt dan 
meepraten over hulp en ondersteuning, wonen, de openbare 
ruimte, faciliteiten en activiteiten en de betrokkenheid en 
contact in uw wijk.

Op woensdag 29 september maken we een selectie uit alle 
ingebrachte ideeën. Deze worden uiteindelijk opgenomen in 
het wijkplan.

Meld u uiterlijk 12 september 2021 aan door een e-mail te 
sturen aan wijkontwikkelingMZO@geldrop-mierlo.nl. 
Vermeld daarbij bij welke van de drie sessies u wilt aanslui-

Controle 
hondenbelasting
Vanaf 20 september gaan we weer een controle uit-
voeren voor de hondenbelasting. Deze controle wordt 
uitgevoerd door medewerkers van Legitiem B.V. Zij kun-
nen zich legitimeren, vraag hen daar gerust naar als u 
twijfels heeft.

Heeft u een hond en is deze hond nog niet aangemeld? U 
kunt die doen via www.geldrop-mierlo.nl/hondenbelasting.

Bruidsparen in het 
zonnetje

Afgelopen week heeft burgemeester Jos van Bree 
twee bruidsparen bezocht die in de zomervakantie hun 
huwelijksfeest hebben gevierd.

De heer en mevrouw Van Ierland-Vermeulen vierden op 
2 augustus hun 65-jarige huwelijksdag tijdens een uitje met 
kinderen en kleinkinderen. 
Familieleden van de heer en mevrouw Van Diessen-Hurks 
hebben samen met hen op 17 augustus hun 60-jarig huwelijk 
gevierd. 
Burgemeester Van Bree verraste hen met bloemen en felici-
taties namens het gemeentebestuur.

Woensdag 15 september: 
15.00-17.00 en 19.00-21.00 uur.
Woensdag 29 september: 19.00 – 21.00 uur
Café de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24, 
5731 EW Mierlo

ten. U ontvangt van ons een bevestiging en het programma 
van de avond.
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EnergieHuis Slim Wonen
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen is een nieuwe samen-
werking van 8 gemeenten in de regio en bevorderd duur-
zaam wonen en energie besparen met gratis voorlichting 
voor bewoners en huiseigenaren!

Gratis bewonersdiensten en voorlichting: 
• Telefonisch Energie-spreekuur 085-0410041 

Dinsdag en donderdag 13.00-17.00 uur
• e-mail Serviceloket voor korte vraag via 

info@energiehuisslimwonen.nl 

Gratis bewoners thema-bijeenkomsten en zoom 
webinars via ‘Agenda’
Thema-bijeenkomsten in EnergieHuis Slim Wonen Helmond
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

Webinars en workshops via zoom via je laptop/Pc
• 13 september 19.30 : Slimme isolatie
• 20 september 19.30 : Workshop woning Quickscan online
• 27 september 19.30 : Zonnepanelen

Top 5 meest gekozen op 
EnergieHuisSlimWonen.nl via:
1. ‘Slim starten’ de gratis eigen Woning 

QuickScan 
2. ‘Jouw gemeente’ lokale acties & ‘Bedrijven’ in de regio
3. ‘Agenda’ aanmelden gratis webinars, workshops
4. ‘Slim starten’ Zelf Bespaar-

test, je energiegebruik testen
5. Alle Subsidies en leningen in 

een handig overzicht

Kijk voor meer informatie op 
energiehuisslimwonen.nl.

Groei mee naar een gezond klimaat!

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 : Linze 13 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 1771313035

Locatie : Hulst 43 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 augustus 2021
Omschrijving : splitsen woonhuis
Zaaknummer : 1771313097

Locatie : Nuenenseweg 31 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw en
  uitbreiden badruimte
Zaaknummer : 1771939149

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Adelaartlaan ongenummerd
  (openbare ruimte ter hoogte van
  huisnummer 2) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : rooien drie bomen in verband met 
  herinrichting plantsoen
Zaaknummer : 1771310663

Locatie : Nuenenseweg 25 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 1771287478

Locatie : Legolas 14 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : vergroten dakkapel aan 
  achterzijde woonhuis
Zaaknummer : 1771282975

Locatie : Heilige Geeststraat 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden landhuis
Zaaknummer : 1771290134

Locatie : Weijer 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : verlengen tijdelijke BOR-ontheffi ng
Zaaknummer : 20210230

Locatie : Hulst 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : vervangen pannendak
Zaaknummer : 20210281

Locatie : Lorien 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : verlagen trottoirband ten behoeve
  van realiseren oprit
Zaaknummer : 1771290134

Locatie : Burgemeester Verheugtstraat 66
  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 1 september 2021
Omschrijving : plaatsen zonnepanelen
Zaaknummer : 1771273357

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
APV/BIJZONDERE WETTEN

1)
Locatie :  Heuvel Geldrop en Dorpsstraat 
  (molenplein) Mierlo
Verzenddatum besluit :  25 augustus 2021

Omschrijving :  kermis in Geldrop van 4 t/m 8
  september en in Mierlo         
  van 10 t/m 14 september 
Zaaknummer :  282562

Locatie :  Parkeerplaats Livingstonestraat
  bij fl at oneven nummers (1-83)
  Geldrop
Verzenddatum besluit :  24 augustus
Omschrijving :  ophalen zwerfafval + buurtfeest 
  op 18 september van 10.00 tot 
  16.00 uur
Zaaknummer :  260248

Locatie :  Molenstraat start-fi nishlocatie /
  bos Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit  :  27 augustus 2021
Omschrijving :  Libertyloop op 19 september
Zaaknummer               :  253275

Locatie :  Heuvel 23
Verzenddatum besluit  :  31 augustus 2021
Omschrijving :  Gewijzigde alcoholvergunning en 
  exploitatievergunning
Zaaknummer               :  266752

Locatie :  Geldrop
Verzenddatum besluit  :  2 september 2021
Omschrijving :  Open dag wijkcentrum De Dreef
Zaaknummer               :  269566

2)
Locatie :  Margrietstraat/parkeerplaats 
  Den Binnen
Verzenddatum besluit :  31 augustus 2021
Omschrijving :  Plaatsen schaftkeet + materialen 
  t.b.v renovatiewerkzaamheden
  20-9 t/m 29-10
Zaaknummer :  269418
Locatie :  Bogardeind 86
Verzenddatum besluit :  1 september
Omschrijving :  plaatsen bouwmaterialen/steiger
Zaaknummer :  284310

Locatie :  Mierloseweg 7  
Verzenddatum besluit :  3 september 2021
Omschrijving :  plaatsen steiger voor woning 
  september
Zaaknummer :  302798
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Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving
    wegens vertrek
    naar
   
Novăcean, AF 11-02-1989  28-07-2021 Onbekend
Stana, P 08-06-2017  28-07-2021 Onbekend
Zarrin Vejdeh Nejad, M 04-02-1963  28-07-2021 Onbekend
Esfahaniha, M 15-02-1968  28-07-2021 Onbekend
Kobayashi, M 26-08-1988  28-07-2021 Onbekend

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen besluit 1 kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Geldrop-
Mierlo. Tegen besluit 2 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 
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

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Dienstverlening, telefoon: 040-2893893.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij een melding op grond van artikel 10.52 van 
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Het betreft een 
melding op grond van het

 “Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval”

Op 1 september 2021 hebben wij van fi rma M. Heezen
een melding ontvangen voor het uitvoeren van 
mobiele breekwerkzaamheden in onze gemeente. De 
breekwerkzaamheden vinden plaats op het terrein van het 
Strabrecht College, Grote Bos 2 in Geldrop.

De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen 
20 september en 24 december 2021.
Naar verwachting zal het breken maximaal 20 dagen duren, 
maar in verband met de planning is deze periode ruim 
genomen.

De breekwerkzaamheden moeten voldoen aan de 
voorschriften die aan het “Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval” zijn verbonden.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT / BESLUIT 
BODEMKWALITEIT

ONTWERPBESCHIKKING
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in haar vergadering van 31 augustus 2021 ingestemd 
met het vrijgeven van de inspraak van de ontwerp 

Nota bodembeheer 2021, bodemkwaliteitskaart en 
bodemfunctieklassenkaart.

In de Nota bodembeheer worden de spelregels van het 
gemeentelijk grondstroombeleid vastgelegd voor hergebruik 
van schone en licht verontreinigde grond. De bijbehorende
bodemkwaliteitskaart kan worden gebruikt als 
milieuhygiënische verklaring bij grondverzet binnen de 
gemeente. 

De ontwerp Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart 
en bodemfunctieklassenkaart liggen vanaf 9 september 
2021 tot en met 21 oktober 2021 (zes weken) ter inzage 
bij de afdeling Ruimte van de gemeente Geldrop-Mierlo, 
De Meent 2 in Geldrop, op maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.30 uur. De stukken zijn tevens te 
raadplegen via de website van de gemeente Geldrop-
Mierlo.
Binnen deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden 
ingebracht. Voor een toelichting op de stukken, ook buiten 
de genoemde uren, kunt u telefonisch een afspraak maken 
met de afdeling Publiekszaken (tel. 040-2893893).

De zienswijzen moeten worden gericht aan ons college, 
Postbus 10.101, 5660 GA te Geldrop. 
De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en 
tenminste bevatten:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen de 

zienswijzen zijn gericht;
4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

U kunt u zienswijze ook online (www.geldrop-mierlo.nl/
zienswijze) naar ons sturen. Een elektronische brief wordt 
alleen als een offi ciële brief in behandeling genomen, als 
deze met DigiD is ingediend. 

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat 
het ontwerp ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen 
in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak 
worden gemaakt waarna een bijeenkomst zal worden 
georganiseerd. 
Degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zullen in de 
gelegenheid worden gesteld beroep tegen het defi nitieve 
besluit in te dienen.

Gemeente actueel


