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Gladheidsbestrijding heeft last van 
de avondklok
Medewerkers van de buitendienst zijn op zaterdagavond 
gestart met het strooien van zout en het schuiven van 
sneeuw om zoveel mogelijk plekken in onze gemeente 
schoon en veilig te krijgen. Door de avondklok, de grote 
hoeveelheid gevallen sneeuw en de afwezigheid van 
verkeer op de weg, was dit een behoorlijke uitdaging! 

Strooiroutes
Binnen de bebouwde kom wordt de gladheid bestreden 
volgens vaste strooiroutes op doorgaande wegen, 
zoals hoofdwegen en fi etspaden, busroutes en op de 
toegangswegen tot wijken. De strooiroutes vindt u op de 
pagina ‘Gladheidsbestrijding’ op onze website. 

Tijdens elke strooironde vertrekken vanaf de werf aan de 
Ambachtweg in Mierlo twee grote strooiers en drie kleine 
strooiers, voor onder andere de fi etspaden. Onder normale 
omstandigheden duurt 1 strooiroute ongeveer 2,5 uur. 
Door de extreme omstandigheden van dit weekend was 
de werking van het zout niet optimaal. Daardoor had onze 
strooiploeg dagenlang de handen vol aan het schoon krijgen 
van doorgaande wegen en fi etspaden.

Zelf strooien, maar met mate!
De voetgangersgebieden, woonstraten en stoepen strooit 
de gemeente niet. Doordat er weinig verkeer is heeft het 
strooien hier weinig effect en duurt het lang voordat het zout 
gaat werken. De stoepen kunnen we niet strooien, omdat de 
stoeptegels niet genoeg draagkracht hebben voor de zware 
machines die we gebruiken bij het strooien.

Omdat de gemeente helaas niet overal kan komen vragen 
wij u uw eigen stoep schoon te maken. Help uw buren, als 
zij slecht ter been zijn. Zorg dat u altijd voldoende zout om 
te strooien in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning 
sneeuw- en ijsvrij houden. 

Strooizout moet echter altijd met mate worden gebruikt, want 
in grote hoeveelheden is het schadelijk voor het milieu. Als 
het dooit, zakt het smeltwater in de bodem en als er teveel 
strooizout is achtergebleven, kan het de wortels van bomen 
en struiken aantasten.

Vragen over gladheidsbestrijding?
Heeft u een vraag over gladheidsbestrijding of wilt u een 
klacht indienen hierover? Neem dan contact op met de 
gemeente via het e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl 
of via het telefoonnummer (040) 289 38 93.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Paardenliefhebbers opgelet!

Te huur: Paardenwei Hooge Akker in 
Geldrop
Er is per direct een paardenwei te huur, gelegen bij de Hooge 
Akker/spoor Eindhovenseweg te Geldrop. De oppervlakte 
bedraagt 2.294 m2. Op het perceel kunnen maximaal twee 
paarden worden gehouden. De huurprijs bedraagt € 275,- 
per jaar. Inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo kunnen 
hun interesse kenbaar maken tot en met 1 maart 2021. 
U kunt uw brief richten aan de afdeling Ruimte, team 
Strategie en Beleid, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop of u 
kunt een e-mail sturen naar m.aanraad@geldrop-mierlo.nl. 
Als zich meer kandidaten aandienen, zal hieronder worden 
geloot. De mogelijkheid bestaat om van de vorige huurder de 
bestaande afrastering over te nemen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met mevrouw Aanraad-van Dijk 
(040) 289 39 32 van de afdeling Ruimte.

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 : Papenvoort 96 in Geldrop
Datum ontvangst : 1 februari 2021
Omschrijving : realiseren constructieve   
  aanpassing
Zaaknummer : 20210039

Locatie : Korte Kerkstraat 15 in Geldrop
Datum ontvangst : 2 februari 2021
Omschrijving : veranderen gevel
Zaaknummer : 20210041

Locatie : Oudvensestraat 20 in Mierlo
Datum ontvangst : 2 februari 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210042

Locatie : Sneeuwuil 30 in Mierlo
Datum ontvangst : 3 februari 2021
Omschrijving : plaatsen terrasoverkapping
Zaaknummer : 20210043

Locatie : Bosrand ongenummerd
  (openbare ruimte nabij   
  huisnummer 125) in Geldrop
Datum ontvangst : 4 februari 2021
Omschrijving : rooien 2 haagbeuken in verband  
  met aanleg padelbanen
Zaaknummer : 20210046

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Laan van Tolkien 105 in Geldrop
Omschrijving : starten schoonheidssalon
Zaaknummer : 20200563

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : de Lammert 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 februari 2021
Omschrijving : verbreden oprit
Zaaknummer : 20210005

Locatie : Hertogenlaan 17 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 februari 2021
Omschrijving : aanleggen oprit
Zaaknummer : 20210025

Locatie : Industriepark 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 februari 2021
Omschrijving : bouwen tijdelijke nissenhut ten  
  behoeve van voedselbank
Zaaknummer : 20210029

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.

Afvalinzameling door Cure 
Door de winterse omstandigheden, sneeuw en vorst, zijn 
de wegen in de woonwijken moeilijk toegankelijk voor de 
inzamelvoertuigen. Afhankelijk van de weersomstandigheden 
bekijkt Cure Afvalbeheer daarom tijdelijk van dag tot dag 

of er afvalinzameling kan plaatsvinden. Houd voor meer 
informatie de website van Cure www.cure-afvalbeheer.nl in 
de gaten of kijk in de Cure Afval App. Deze app kunt u gratis 
downloaden in de Google Play of in de App store. 
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ONTWERP-WIJZINGSPLAN ‘VOORTJE 45, MIERLO’

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan 
‘Voortje 45, Mierlo’. Met dit ontwerp-wijzigingsplan 
maken burgemeester en wethouders gebruik van de 
in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 4. 6. 3) om de bestemming 
‘Agrarisch- Bouwvlak’ te wijzigen naar de bestemming 
‘Wonen’. Hieronder leggen wij uit wat dit precies 
betekent. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerp-wijzigingsplan over?
In het ontwerp-wijzigingsplan Voortje 45, Mierlo wordt 
toegelicht op welke wijze is voldaan aan de in artikel 4. 6. 3. 
opgenomen wijzigingsbevoegdheid om de bestemming 
‘Agrarisch-bouwvlak’ te wijzigen naar de bestemming 
‘Wonen’. In dit artikel zijn een aantal wijzigingsvoorwaarden 
opgenomen. In het ontwerpwijzigingsplan wordt toegelicht 
op welke wijze aan deze voorwaarden wordt voldaan en 
zijn ook de nieuwe regels opgenomen voor de nieuwe 
woonbestemming. 

Op het perceel Voortje 45 is al langere tijd geen sprake meer 
van een actief agrarisch bedrijf. In de praktijk is het perceel in 
gebruik als ‘burgerwoning’ en in het ontwerp-wwijzigingsplan 

wordt deze feitelijke situatie ook als zodanig vastgelegd. 
Verder zijn er afspraken gemaakt over het slopen van 
overbodige bedrijfsbebouwing en over het behoud van een 
cultuurhistorisch waardevolle schuur. 

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan bekijken
U kunt van vrijdag 12 februari 2021 tot en met donderdag 
25 maart 2021 het ontwerp-wijzigingsplan  bekijken in de 
publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop. 
Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien 
van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 
12.30 uur. Op donderdagavond kunt u het besluit ook inzien 
tussen 18.00 en 19.00 uur. U kunt het ontwerp-wijzigingsplan 
ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl en op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl. 

Het identifi catienummer van het ontwerp-wijzigingsplan is 
NL. IMRO. 1771. Voortje45 - WO01.

U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan. Uw reactie 
noemen we een zienswijze. U kunt reageren van vrijdag 
12 februari 2021 tot en met donderdag 25 maart 2021. U 
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. 
Wilt u schriftelijk reageren? Stuurt u dan een brief aan 

burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw brief aan dat 
deze over het ontwerp-wijzigingsplan ‘Voortje 45 Mierlo’ gaat. 
Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het 
ontwerp-wijzigingsplan.

U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar 
r.andringa@geldrop-mierlo.nl of gebruik maken van 
een digitaal formulier dat is te vinden via het webadres 
https://burgerloket.geldrop-mierlo.nl/home (kies vervolgens 
voor het formulier ‘zienswijze’).
Wilt u mondeling reageren? Maakt u hiervoor dan op tijd een 
afspraak met Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, via 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

Wat gebeurt er het ontwerp-wijzigingsplan?
Het gaat hier om een ontwerp-wijzigingsplan. Burgemeester 
en wethouders nemen na afl oop van de periode van 
terinzagelegging een defi nitief besluit. Zij nemen dan ook 
een besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met 
Robijn Andringa van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 
(040) 289 38 93.



Samen Sterk 
Situatie rondom 
corona blijft 
ernstig, lockdown 
wordt verlengd
Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt 
het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus 
winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk. Daarom moeten we nieuwe 
besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de 
komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere 
zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te 
zetten. Ook de avondklok blijft geldt in ieder geval tot en met 10 februari 
04:30 uur.

Wel gaan basisscholen,  kinderopvang en het speciaal (basis) onderwijs vanaf 
8 februari weer open. Het is daarbij essentieel dat scholen, kinderopvang en 
ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te 
beperken. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra 
contacten en besmettingen zou kunnen leiden. 

Daarnaast mogen consumenten per 10 februari bestellen en afhalen bij 
niet-essentiële winkels. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun 
producten (online of telefonisch) en halen dit op afspraak af bij de winkel.

Kijk voor alle informatie op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws

Extra handjes 
gezocht in deze 
tijd!
Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact 
met familie en vrienden. En we moeten volhouden, want het einde is nog 
niet in zicht. Best lastig, vooral ook voor inwoners die meer dan ooit op 
zichzelf zijn aangewezen. Veel mensen voelen zich eenzaam, of maken zich 
zorgen om hun eigen gezondheid of die van iemand anders. Het is daarom 
juist belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben, elkaar te helpen. Naar 
elkaar te luisteren en samen tot mooie initiatieven te komen die wel kunnen 
doorgaan. Een klein gebaar kan het verschil maken. Maak bijvoorbeeld een 
mooie tekening voor een ouder iemand of stuur een extra kaartje. Je kunt 
je natuurlijk ook aanmelden als ‘maatje’ en ga vrijwillig aan de slag bij de 
LEVgroep Geldrop-Mierlo, Ananz, Savant, ZuidZorg of Vitalis. Alle hulp is 
meer dan welkom!

Bel met LEVgroep Geldrop-Mierlo
Tel.  0492-598989 

(vraag naar Ellen, Hilde of Sami)

Meld je aan als 
vrijwilliger ‘maatje’ !

Muzikale groet aan ouderen 
Eddie Franken, gitarist bij Kunstkwartier, bracht dinsdagmiddag een 
zogenaamde ‘muzikale groet’, aan eenzame ouderen Geldrop-Mierlo.

Dat deed de muzikant in samenwerking met de LEV-groep, een organisatie 
die zich in zet voor het vergroten van de welvaart in de gemeente. Om de 
ouderen in coronatijd een hart onder de riem te steken, gaat Franken een 
aantal deuren langs voor een muziekstuk en een goocheltruc.

Daarmee kan Franken rekenen op het nodige enthousiasme. Soms 

wordt er een traan gelaten, een andere keer gelachen of meegezongen. 
De gitarist laat weten het een belangrijke bezigheid te vinden.

“Het is eigenlijk een klein gebaar wat je maakt”, zegt Franken. “Maar wat je 
ermee teweegbrengt is juist heel groot. Daar doe je het voor.”

Het is de tweede keer dat Franken bezoekjes brengt aan ouderen. Hij wil 
er nog een derde keer aan toevoegen, maar wanneer hij weer op pad gaat 
is nog onduidelijk. 

Samen Sterk 

Wat betekent de 
avondklok voor 
mantelzorgers?
Ben je mantelzorger en is het belangrijk dat je er ook na 21.00 uur 
voor de ander kan zijn?
Woont degene voor wie je zorgt niet bij je in huis? En heeft je naaste tussen 
21.00 uur en 4.30 uur mantelzorg nodig die je niet kunt verschuiven naar 
een moment voor of na de avondklok? Dan mag je hiervoor op pad. Wel is 
het noodzakelijk dat je dan een Eigen verklaring avondklok bij je hebt.

Alle info hierover kun je vinden op:
www.mantelzorg.nl/avondklok
En heb je een vraag of kun je wat ondersteuning gebruiken?
Neem dan contact op met de collega’s van één van onze Steunpunten 
Mantelzorg. Kijk voor meer informatie op:  www.levgroep.nl/lokaal-
aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg
Zij helpen je graag!

Heb je vervoer 
nodig naar 
vaccinatie locatie? 
Heb je een oproep gehad voor een corona-vaccinatie, ben je minder mobiel 
en lukt het nu niet om met eigen vervoer naar de betreffende locatie te 
gaan?

ANWB Automaatje helpt
Vrijwilligers van Automaatje in Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen en 
Son en Breugel helpen inwoners uit deze gemeente bij het vervoer. 
AutoMaatje is een vervoerservice voor en door buurt- of plaatsgenoten 
met hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding. Voor inwoners 
die slecht ter been zijn of een ander gezondheidsprobleem hebben en die 
geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of van de Taxbus, biedt 
Automaatje de oplossing. 

Meer informatie?
Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatie-
locatie, kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen 
met ANWB AutoMaatje Gedrop-Mierlo:
Tel: (040) 7820867
E-mail: automaatjeg-m@levgroep.nl
www.levgeldrop-mierlo.nl/lokaal-aanbod/zorgen-voor-elkaar/anwb-automaatje

Samen komen we er wel.

Draag een 
mondkapje!



alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Voel je je somber of gespannendoor het coronavirus?
Praat er over met mensen in je omgeving.  

De onderstaande tips en hulplijnen kunnen helpen.

Wat kan ik doen?
Velen voelen zich somber, gespannen of zelfs angstig door het coronavirus. Het helpt om af en toe een pauze te nemen. 
Van je werk, van de drukte thuis of van de berichtgeving over het coronavirus. Wat ook kan helpen: 

Eet gezond, slaap en
beweeg voldoende.

Zorg voor structuur. Sta
elke dag op dezelfde tijd
op, plan je (thuiswerk)dag
en je pauzes. 

Gebruik geen alcohol of
drugs om met je emoties
om te gaan.

Volg de berichtgeving in
de (sociale) media niet op
de voet.

Ga alleen af op feiten en
betrouwbare informatie -
bronnen, zoals de websites
van de Rijksoverheid, de
Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) of het RIVM. 

Praat over je emoties. 
Krop ze niet op. Praten met
mensen die je vertrouwt,
kan helpen.

Als je er met je omgeving
niet uitkomt, zoek dan
contact met een getrainde
vrijwilliger of een
professionele hulpverlener. 

Als je psychische problemen
hebt en als dat erger wordt,
zoek dan hulp. Hiervoor 
kun je, ook tijdens de
coronacrisis, altijd de
huisarts benaderen. 

Deel jouw verhaal! Mail naar: 
samensterk@geldrop-mierlo.nl

Aandacht voor elkaar

pakken we de draad 
op en geven die door!

Samen

De coronacrisis houdt ons nog steeds
 in de greep. De besmettingen nemen weer toe, 
de gedeeltelijke vrijheid die we sinds juli kregen 

wordt opnieuw ingeperkt. Ondernemers hebben het 
moeilijk, banen zijn onzeker en jongeren mogen weer 

niet alle dingen doen waar ze normaal plezier aan 
beleven. Veel mensen voelen zich eenzaam, of 
maken zich zorgen om hun eigen gezondheid
of die van iemand anders. De kleine en grote 

veranderingen die we meemaken zijn niet 
makkelijk. Aandacht hebben voor elkaar 

en luisteren naar elkaar helpt.

We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: 
over ziekte, onzekerheid en teleurstelling, maar ook over hoe we 
de draad weer oppakken na bijvoorbeeld het annuleren van een 
evenement, het afgelasten van een bruiloft of erger persoonlijk 
leed veroorzaakt door corona. 

We zien gelukkig ook de kracht waarmee we ons door deze crisis heen slaan 
en de initiatieven die ontstaan om met elkaar in verbinding te blijven. Dit is onze 
rode draad, die al jaren ervoor zorgt dat we binnen onze gemeente niet bij de 
pakken neer gaan zitten. Die er ook voor heeft gezorgd dat Geldrop-Mierlo van-
uit het textielverleden geworden is tot wat het nu is: een hechte gemeenschap 
die aandacht heeft voor elkaar en elkaar helpt als dit nodig is. 

Door onze verhalen met elkaar te 
delen en naar elkaar te luisteren, 
kunnen we deze gebeurtenissen en 
gevoelens een plek geven en wellicht 
anderen inspireren tot nieuwe initi-
atieven of tot het helpen van mensen 
die nu meer dan ooit dat steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.
Als gemeente zijn we benieuwd hoe 
het nu met je gaat. Hoe vergaat het 
jou en jouw familie, op het werk. Kun 
je sporten of ontspannen? Lukt het 
om in contact te blijven met vrien-
den en collega’s? Zet jij je in voor de 
buurman of -vrouw of een vriend 
die het nodig heeft?

Laat het ons weten!
Op deze pagina die regelmatig verschijnt en op de sociale media van de 
gemeente gaan we jullie verhalen delen. Als troost, inspiratie of hart onder 
de riem. Of ken je iemand die met een mooi verhaal, idee of initiatief dat 
positieve aandacht verdient? Stuur je (persoonlijke) verhaal met je contact-
gegevens naar samensterk@geldrop-mierlo.nl en lees het binnenkort terug 
in Middenstandsbelangen.

Liever je verhaal online delen?
Burgemeester Jos van Bree pakt de draad op en neemt de uitdaging aan 
om een persoonlijke corona-ervaring te delen. Hij zal de rode draad op zijn
 beurt weer doorgeven aan iemand met een mooi verhaal, idee of initiatief 
dat persoonlijke aandacht verdient. de sociale media kanalen van de 
gemeente Geldrop-Mierlo in de gaten.

Door de coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. 
Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in super-
markten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke 
werk door kan gaan. De website www.voorelkaaringeldropmierlo.nl/
coronahulp verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en 
aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. 
Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is 
nodig! Jij doet toch ook mee?

Ook onze gebiedsregisseurs staan voor jou klaar
Is er in jouw straat, buurt of wijk ook een initiatief gestart of wil je zelf 
een initiatief starten? Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij je 
helpen om iets op te starten of kun je met jouw straat aansluiten bij een 
al bestaand initiatief. De gegevens van onze gebiedsregisseurs vind je 
op onze website: www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgerichtwerken.

Voor elkaar in 
Geldrop-Mierlo 

verbindt hulpvraag 
en -aanbod

Wil je graag op de hoogte blijven wat de buurtsportcoaches 
organiseren? Volg ons dan op Facebook, Instagram of 
kijk op www.leefgeldrop-mierlo.nl. 

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Kijk voor alle verhalen op www.geldrop-mierlo.nl/samensterk 

of volg ons op: 

Vijf thuistips 
voor kids
#verwevenvermaakingeldropmierlo

1. Kun je niet naar opa & oma? 
Vraag je kinderen om ze een 
leuke brief te schrijven. Wie 
weet krijgen ze er snel één 
terug!

2. Wist je dat heel veel musea 
een deel van hun collectie ook 
online hebben staan? Zoek een 
mooi schilderij uit en laat je kids 
het namaken. Je eigen 
Rembrandt aan de muur!

3. Een fotospeurtocht is zo 
gemaakt: neem foto’s van leuke 
details in huis. Welk kind heeft 
het snelst alle gefotografeerde 
plekjes gevonden?

4. Afvalkunstwerk: verzamel in 
huis of in je tuin allemaal rest-
jes/afval/verpakkingen en maak 
een mega groot kunstwerk.

5. De grote middagshow. 
Niet naar het theater? Oefen 
allemaal een act en presenteer 
die aan het eind van de middag 
aan elkaar.

Kijk voor meer tips op: 
www.visitgeldropmierlo.nl

in Geldrop-Mierlo

#samensterkgeldropmierlo

Bewegen tijdens corona! 
Het coronavirus houdt momenteel iedereen in Nederland in bedwang. 
Gelukkig zijn er nog wel allerlei mogelijkheden om te sporten en even te 
ontspannen. De buurtsportcoaches van Leef Geldrop-Mierlo zetten zich in 
om ook tijdens corona sport- en beweegmogelijkheden aan 
te bieden voor jong en oud. Goed voor de gezondheid, 
maar ook bedoeld om binnen de corona- en 
NOC*NSF richtlijnen elkaar te ontmoeten.
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Voel je je somber of gespannendoor het coronavirus?
Praat er over met mensen in je omgeving.  

De onderstaande tips en hulplijnen kunnen helpen.

Wat kan ik doen?
Velen voelen zich somber, gespannen of zelfs angstig door het coronavirus. Het helpt om af en toe een pauze te nemen. 
Van je werk, van de drukte thuis of van de berichtgeving over het coronavirus. Wat ook kan helpen: 

Eet gezond, slaap en
beweeg voldoende.

Zorg voor structuur. Sta
elke dag op dezelfde tijd
op, plan je (thuiswerk)dag
en je pauzes. 

Gebruik geen alcohol of
drugs om met je emoties
om te gaan.

Volg de berichtgeving in
de (sociale) media niet op
de voet.

Ga alleen af op feiten en
betrouwbare informatie -
bronnen, zoals de websites
van de Rijksoverheid, de
Wereldgezondheidsorgani-
satie (WHO) of het RIVM. 

Praat over je emoties. 
Krop ze niet op. Praten met
mensen die je vertrouwt,
kan helpen.

Als je er met je omgeving
niet uitkomt, zoek dan
contact met een getrainde
vrijwilliger of een
professionele hulpverlener. 

Als je psychische problemen
hebt en als dat erger wordt,
zoek dan hulp. Hiervoor 
kun je, ook tijdens de
coronacrisis, altijd de
huisarts benaderen. 

Vrijwilligers van 
de Strijkdienst 
Geldrop-
Mierlo helpen 
mantelzorgers een 
handje
De strijkdienst Geldrop-Mierlo van het Dorpsleerbedrijf haalt normaal 
gesproken een wasmand kleding op bij mensen die een WMO-indicatie 
zouden krijgen voor huishoudelijk werk. De was wordt gestreken 
teruggebracht. Maar in deze bijzondere periode heeft de Strijkdienst 
ook een speciaal project op poten gezet: twee manden was strijken voor 
mantelzorgers.  

Voorwaarde is dat mensen als mantelzorger geregistreerd staan. ,,Er zijn 
veel meer mensen in Geldrop en Mierlo die voor een familielid zorgen 
dan bekend is bij de gemeente”, vertelt Hilde Hess, coördinator van de 
Strijkdienst. De gebiedsregisseur en andere instellingen melden ook 
regelmatig gezinnen aan die een helpende hand nodig hebben. Zeker in 
deze tijd is ondersteuning van mantelzorgers extra belangrijk.

Woon je in Geldrop-Mierlo en ben je mantelzorgen. Registreer je bij 
de gemeente en maak ook gebruik van het aanbod van de strijkdienst? 
Registreren kan door contact op te nemen met de gemeente Geldrop-Mierlo 
via telefoonnummer: (040) 289 38 99.

Troost bieden
Je wilt iemand die het moeilijk heeft graag troost bieden. Dat gaat 
normaal vaak gepaard met een hand vastpakken, knuffel geven of 
andere fysieke vormen van steun. Dat kan nu niet, maar je kunt alsnog 
steun geven op een andere manier. 

Op Steunpuntcoronazorgen.nl vind je informatie die kan helpen om 
jezelf en kwetsbare mensen in uw omgeving te steunen. Bijvoorbeeld 
bij gevoelens van eenzaamheid, stress of zorgen over bijvoorbeeld het 
bieden van mantelzorg.  

Samen Sterk Samen Sterk 
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Trots op onze ondernemers
Geef ze daarom juist in deze tijd een extra steuntje in de rug!
De horeca, onze winkeliers en veel lokale ondernemers hebben het vanwege 
corona lastig. Ondanks de ondersteuningsmaatregelen, kunnen ze alle 
andere hulp keihard gebruiken. 
Voor winkeliers en horecaondernemers blijven de deuren nog wel even 

dicht. Veel ondernemers zien de vraag naar hun producten en/of diensten 
vanwege corona teruglopen. Daarom is het belangrijk om bij aankopen 
eerst even stil te staan bij onze lokale ondernemers. Voor een overzicht 
van onze centrumwinkeliers ga je naar:  www.geldropcentrum.nl of 
www.mierlo-centrum.nl.

Deel jouw verhaal! Mail naar: 
samensterk@geldrop-mierlo.nl

Aandacht voor elkaar

pakken we de draad 
op en geven die door!

Samen

De coronacrisis houdt ons nog steeds
 in de greep. De besmettingen nemen weer toe, 
de gedeeltelijke vrijheid die we sinds juli kregen 

wordt opnieuw ingeperkt. Ondernemers hebben het 
moeilijk, banen zijn onzeker en jongeren mogen weer 

niet alle dingen doen waar ze normaal plezier aan 
beleven. Veel mensen voelen zich eenzaam, of 
maken zich zorgen om hun eigen gezondheid
of die van iemand anders. De kleine en grote 

veranderingen die we meemaken zijn niet 
makkelijk. Aandacht hebben voor elkaar 

en luisteren naar elkaar helpt.

We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: 
over ziekte, onzekerheid en teleurstelling, maar ook over hoe we 
de draad weer oppakken na bijvoorbeeld het annuleren van een 
evenement, het afgelasten van een bruiloft of erger persoonlijk 
leed veroorzaakt door corona. 

We zien gelukkig ook de kracht waarmee we ons door deze crisis heen slaan 
en de initiatieven die ontstaan om met elkaar in verbinding te blijven. Dit is onze 
rode draad, die al jaren ervoor zorgt dat we binnen onze gemeente niet bij de 
pakken neer gaan zitten. Die er ook voor heeft gezorgd dat Geldrop-Mierlo van-
uit het textielverleden geworden is tot wat het nu is: een hechte gemeenschap 
die aandacht heeft voor elkaar en elkaar helpt als dit nodig is. 

Door onze verhalen met elkaar te 
delen en naar elkaar te luisteren, 
kunnen we deze gebeurtenissen en 
gevoelens een plek geven en wellicht 
anderen inspireren tot nieuwe initi-
atieven of tot het helpen van mensen 
die nu meer dan ooit dat steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.
Als gemeente zijn we benieuwd hoe 
het nu met je gaat. Hoe vergaat het 
jou en jouw familie, op het werk. Kun 
je sporten of ontspannen? Lukt het 
om in contact te blijven met vrien-
den en collega’s? Zet jij je in voor de 
buurman of -vrouw of een vriend 
die het nodig heeft?

Laat het ons weten!
Op deze pagina die regelmatig verschijnt en op de sociale media van de 
gemeente gaan we jullie verhalen delen. Als troost, inspiratie of hart onder 
de riem. Of ken je iemand die met een mooi verhaal, idee of initiatief dat 
positieve aandacht verdient? Stuur je (persoonlijke) verhaal met je contact-
gegevens naar samensterk@geldrop-mierlo.nl en lees het binnenkort terug 
in Middenstandsbelangen.

Liever je verhaal online delen?
Burgemeester Jos van Bree pakt de draad op en neemt de uitdaging aan 
om een persoonlijke corona-ervaring te delen. Hij zal de rode draad op zijn
 beurt weer doorgeven aan iemand met een mooi verhaal, idee of initiatief 
dat persoonlijke aandacht verdient. de sociale media kanalen van de 
gemeente Geldrop-Mierlo in de gaten.

Door de coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. 
Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in super-
markten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun belangrijke 
werk door kan gaan. De website www.voorelkaaringeldropmierlo.nl/
coronahulp verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en 
aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. 
Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden wordt. Want dat is 
nodig! Jij doet toch ook mee?

Ook onze gebiedsregisseurs staan voor jou klaar
Is er in jouw straat, buurt of wijk ook een initiatief gestart of wil je zelf 
een initiatief starten? Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij je 
helpen om iets op te starten of kun je met jouw straat aansluiten bij een 
al bestaand initiatief. De gegevens van onze gebiedsregisseurs vind je 
op onze website: www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgerichtwerken.

Voor elkaar in 
Geldrop-Mierlo 

verbindt hulpvraag 
en -aanbod

Wil je graag op de hoogte blijven wat de buurtsportcoaches 
organiseren? Volg ons dan op Facebook, Instagram of 
kijk op www.leefgeldrop-mierlo.nl. 

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Kijk voor alle verhalen op www.geldrop-mierlo.nl/samensterk 

of volg ons op: 

Vijf thuistips 
voor kids
#verwevenvermaakingeldropmierlo

1. Kun je niet naar opa & oma? 
Vraag je kinderen om ze een 
leuke brief te schrijven. Wie 
weet krijgen ze er snel één 
terug!

2. Wist je dat heel veel musea 
een deel van hun collectie ook 
online hebben staan? Zoek een 
mooi schilderij uit en laat je kids 
het namaken. Je eigen 
Rembrandt aan de muur!

3. Een fotospeurtocht is zo 
gemaakt: neem foto’s van leuke 
details in huis. Welk kind heeft 
het snelst alle gefotografeerde 
plekjes gevonden?

4. Afvalkunstwerk: verzamel in 
huis of in je tuin allemaal rest-
jes/afval/verpakkingen en maak 
een mega groot kunstwerk.

5. De grote middagshow. 
Niet naar het theater? Oefen 
allemaal een act en presenteer 
die aan het eind van de middag 
aan elkaar.

Kijk voor meer tips op: 
www.visitgeldropmierlo.nl

in Geldrop-Mierlo

#samensterkgeldropmierlo

Bewegen tijdens corona! 
Het coronavirus houdt momenteel iedereen in Nederland in bedwang. 
Gelukkig zijn er nog wel allerlei mogelijkheden om te sporten en even te 
ontspannen. De buurtsportcoaches van Leef Geldrop-Mierlo zetten zich in 
om ook tijdens corona sport- en beweegmogelijkheden aan 
te bieden voor jong en oud. Goed voor de gezondheid, 
maar ook bedoeld om binnen de corona- en 
NOC*NSF richtlijnen elkaar te ontmoeten.


