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Ontwerp-wijzigingsplan 
‘Ruimte voor Ruimte, Aardborstweg 19a – Mierlo’ 
U kunt reageren op het ontwerp-wijzigingsplan ‘Ruimte 
voor Ruimte, Aardborstweg 19a – Mierlo’.  Met dit ontwerp-
wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders 
gebruik van de in het bestemmingsplan ‘Ruimte voor 
Ruimte woningen Aardborstweg 19a/19b’opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6) om de bestemming 
Agrarisch’ te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’. 
Hieronder leggen wij u uit wat dit precies betekent. Ook 
leest u hoe u kunt reageren. 

Waar gaat het ontwerp-wijzigingsplan over? 
In het ontwerp-wijzigingsplan ‘Ruimte voor Ruimte, 
Aardborstweg 19a - Mierlo’ wordt toegelicht op welke 
wijze is voldaan aan de in artikel 3.6. opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid om de bestemming ‘Agrarisch’ 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. 

Voor het perceel Aardborstweg 19a is in 2015 een 
postzegelbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen 
Aardborstweg 19a/19b’ vastgesteld. Hierin is destijds direct 
mogelijk gemaakt om voor het perceel Aardborstweg 19b een 
nieuwe woning op te richten en is voor het belendend perceel 
Aardborstweg 19a een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Aan de hierin opgenomen voorwaarden, zoals met name 
het inbrengen van een ‘Ruimte-voor-Ruimte’-bouwtitel is 

voldaan. De situering van het nieuwe bouwvlak is afgestemd 
met de omliggende bebouwing. 

U kunt het ontwerp-wijzigingsplan bekijken 
U kunt van vrijdag 2 juli 2021 tot en met donderdag 12 augustus 
2021 de volgende stukken bekijken: 

• het ontwerp-wijzigingsplan Ruimte voor Ruimte 
Aardborstweg 19a - Mierlo; 

• publicatie ontwerp-wijzigingsplan Ruimte voor Ruimte 
Aardborstweg 19a - Mierlo; 

• ontwerpbesluit Ruimte voor Ruimte Aardborstweg 19a – 
Mierlo.

U kunt deze stukken 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 20.00 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.Aardborstweg19a-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 2 juli 2021 tot en met donderdag 
12 augustus 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  ‘Ruimte voor Ruimte, Aardborstweg 
19a – 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.

Hier werkt Ergon!
Gemeente Geldrop-Mierlo offi cieel Ergon-Ambassadeur 

Onlangs ontving wethouder Hans van de Laar uit handen 
van algemeen directeur Yvonne van Mierlo van de Ergon 
een schildje met de tekst: Hier werkt Ergon. Dit schildje is 
binnenkort te zien op de buitengevel van het gemeentehuis 
in Geldrop. Met dit schildje benadrukken beide partijen het 
belang van een inclusieve samenleving in het algemeen 
en een inclusieve arbeidsmarkt in het bijzonder. Door het 
ophangen van het bordje geeft de gemeente en de Ergon 
gezamenlijk aan, dat ze sociaal ondernemerschap graag een 
gezicht willen geven. Na deze handeling is de gemeente ook 
offi cieel Ergon-Ambassadeur geworden. 

Wethouder Hans van de Laar: ‘Zo laten we zien hoe mooi 
het is om als werkzoekenden en anderen die zich hiermee 
bezighouden bij een sociaal ondernemer als de gemeente te 
kunnen werken. Voor de gemeente is de samenwerking met 
Ergon en het opereren als sociaal ondernemer waardevol. 

We geven graag ruimte en aandacht aan werkzoekenden die 
ondersteuning nodig hebben. De mensen van Ergon buiten, 
maar ook hier in het gemeentehuis, werken volwaardig mee 
aan het op orde houden van de openbare ruimte en het 
gemeentehuis.  Daar zijn we enorm trots op.’ 

Yvonne van Mierlo, algemeen directeur van de Ergon vult 
aan: ‘Ergon vervult graag haar rol als bemiddelaar van 
werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben in het vinden 
én behouden van werk. Met dit schildje willen we benadrukken 
dat Ergon óók bij de gemeente Geldrop-Mierlo haar diensten 
verleent. In het geval van Geldrop-Mierlo dus textieldiensten, 
detacheringen, schoonmaak en groenonderhoud. Geldrop-
Mierlo is in goed gezelschap naast inmiddels zo’n 40 andere 
werkgevers die een dergelijk schildje hebben hangen. En ons 
doel is 500 (+) werkgevers in de regio!’

Praat mee over het wijkplan Mierlo Zuidoost
Samen werken we aan een sociale prettige woonwijk
Deze week zijn we bij de glazen container aan de Heer 
van Rodestraat (bij de Vliegert) in Mierlo met bewoners in 
gesprek gegaan over het thema “Weten waar je hulp en zorg 
kunt krijgen”. In de week van 5 juli t/m 9 juli staat het laatste 
thema “Aanpakken en voorkomen van eenzaamheid” op de 
agenda. 

Openingstijden glazen container
Kom gerust eens langs bij de glazen container. Onze 
medewerkers en sociaal maatschappelijke partners gaan (op 
gezette tijden) graag met u in gesprek over dit thema. Wilt 
u weten wanneer zij bij de container aanwezig zijn?  De 
openingstijden staan aangegeven op de container en zijn te 
vinden op onze website 
https://www.geldrop-mierlo.nl/wijkontwikkeling-mierlo-zuidoost/

Bijeenkomsten
Na 9 juli gaan we aan de slag om alle opgehaalde informatie 
te bundelen om zo te komen tot drie á vier thema’s, waarover 
we graag met de bewoners uit de wijk in gesprek gaan 
om daadwerkelijk activiteiten te bedenken en te plannen 
per onderwerp. Deze bijeenkomsten vinden plaats na de 
zomervakantie. Bewoners die hebben aangegeven mee te 
willen denken, ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Aanmelden?
Heeft u zich (nog) niet aangemeld, maar wilt u toch graag 
meepraten? Stuur dan een e-mail aan 
wijkontwikkelingmzo@geldrop-mierlo.nl. De bijeenkomsten 
zullen ook via de gemeentelijke website en in het Midden-
standsbelangen worden aangekondigd.
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Maandag 5 juli 
Bijeenkomst van buurkracht over gevelisolatie
Gevelisolatie; hoe zit dat nou precies en waar moet je 
rekening mee houden? In deze vragen hebben de buurtteams 
van Kerkakkers, Skandia-Sporkehout en de Coevering zich 
verder verdiept. En zij willen graag hun bevindingen met u 
delen. Want de krachten bundelen is voordeliger, makkelijker 
en leuker.

Op maandag 5 juli organiseren zij daarom een bijeenkomst 
in het Patronaat in Mierlo. Hier lichten zij toe wat zij te weten 
zijn gekomen over de randvoorwaarden die meebepalen 
of het wel verstandig is om “na te vullen” en zo ja, welke 
methode dan het beste is.

Verder zullen er ook twee gastsprekers aanwezig zijn:
• De heer André Stam van kennisinstituut Insula Certifi catie 

zal ingaan op hoe zij onafhankelijk en onpartijdig de 
kwaliteit van isolatieproducten aantonen, bewaken en 
verbeteren.

• De heer Jack Guikema, directeur /eigenaar van Smit 
Isolatiegroep zal vertellen hoe het proces van isoleren in 
zijn werk gaat; van inspectie, offerte tot de daadwerkelijke 
uitvoering.

Bijeenkomst
De bijeenkomst wordt maandag 5 juli om 20.00 uur 

gehouden in het Patronaat, Heer van 
Scherpenzeelweg 14-16, 5731 EW  
Mierlo. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Aanmelden en meer informatie
In verband met corona maatregelen is aanmelden 
noodzakelijk. Dit kan via een e-mail naar 
buurkrachtkerkakkers@gmail.com

Wilt u meer weten over buurkracht? 
Kijk dan op: www.buurkracht.nl/geldrop-mierlo/ 

Eerste stap ontwikkeling Buitengebied Mierlo-Oost
Bekijk presentatie Buitengebied Mierlo-Oost en denk met ons mee
We bereiden op dit moment een zogenaamde structuurvisie 
voor over de toekomstige invulling van het buitengebied 
Mierlo-Oost. In de tekening hieronder ziet u de globale 
gebiedsaanduiding (oranje). In dit artikel leest u wat we van 
plan zijn en op welke manier u uw mening kunt geven. Dit 
kan in de zogenaamde consultatiefase.
  

Toekomstige invulling van het gebied
Het buitengebied Mierlo-Oost moet in de toekomst de 
overgang vormen tussen de dorpsbebouwing en het 

natuurgebied Sang en Goorkens in Mierlo. Het is bedoeld 
voor natuurherstel, toeristische recreatie en (bijzondere) 
woonvormen. Om te onderzoeken hoe de structuurvisie eruit 
moet komen te zien, voerden we een scenarioverkenning uit. 
We leggen deze graag voor tijdens de consultatiefase.

Consultatiefase
De zogeheten consultatiefase is de eerste stap om de 
omwonenden, bewoners en andere belanghebbenden te 
informeren en te raadplegen over buitengebied Mierlo-Oost. 
Wij zijn immers benieuwd naar uw mening over de gemaakte 
scenarioverkenning van het gebied. Helaas kunnen we 
vanwege corona nu nog geen bijeenkomst organiseren. 
We hebben daarom een aantal alternatieve mogelijkheden 
bedacht om u zo goed mogelijk te informeren en de ruimte te 
geven om te reageren op de plannen.

Presentatie
Op 28 juni is de scenarioverkenning Mierlo-Oost aan de 
gemeenteraad gepresenteerd. Deze presentatie was 
live te volgen. U kunt deze presentatie terugzien op
www.geldrop-mierlo.nl/buitengebiedMierlo-Oost U vindt daar 
ook de tekeningen en een formulier waar u tot en met 11 juli 
2021 uw reactie kunt achterlaten.

Individuele afspraak
Verder organiseren we individuele afspraken voor direct 
omwonenden  in de glazen container aan de Heer van 
Rodestraat (bij de Vliegert) voor maximaal twee personen 
tegelijk (met mondkapje). Ook is het mogelijk voor direct 
omwonenden om ons telefonisch of door middel van een 
videogesprek te raadplegen.

 Hieronder vindt u de data en tijdstippen waarop u een 
afspraak kunt maken:
• Woensdag 30 juni tussen 14.00 en 17.00 uur
• Maandag 5 juli tussen 09.00 en 12.00 uur
• Woensdag 7 juli tussen 15.00 en 19.00 uur

Wilt u een afspraak met ons maken voor één van de 
bovengenoemde data, dan stuurt u een mail naar 
mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl onder vermelding van uw 
contactgegevens. Wij nemen dan met u contact op voor het 
vastleggen van een datum en een tijdstip.

Vervolgfase
De bedoeling is dat we de structuurvisie in het derde 
kwartaal van 2021 verder gaan uitwerken. We maken 
dan een ontwerpstructuurvisie. Deze wordt in het vierde 
kwartaal van 2021 ook voor reactie ter inzage gelegd. 
We publiceren nog wanneer dit exact gebeurt. Nadat de 
gemeenteraad de structuurvisie heeft vastgesteld, volgt het 
bestemmingsplantraject. Ook in die fase van het project, kunt 
u nog uw mening geven.

Vragen
Heeft u nog vragen over dit artikel, dan stuurt u een mailtje 
naar: mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl. U ontvangt dan zo snel 
mogelijk een reactie.

Gemeente geeft huurders waardebon van €70,- cadeau voor 
energiebesparende producten 
De gemeente Geldrop-Mierlo helpt u graag uw energie-
rekening te verlagen. Vanaf 1 juli ontvangen huurders 
daarom een brief met een waardebon van € 70,-. Hiermee 
kunnen zij kleine energiebesparende producten uitzoe-
ken. Gratis! Particuliere huiseigenaren hebben eerder al 
mee kunnen doen aan deze actie. 

Het budget voor de waardebonnen wordt uitgekeerd door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) vanuit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen (RREW). De gemeente kan met dit budget bewo-
ners ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik. 
Zo bespaart de gemeente energie en krijgen inwoners een 
lagere energierekening. 

Gratis energiebesparende producten ter waarde 
van € 70,-
U kunt de waardebon gebruiken voor de aanschaf van bij-
voorbeeld radiatorfolie, waterbesparende douchekoppen of 

ledlampen. De volledige lijst met producten waarvoor u de 
waardebon kunt gebruiken vindt u op www.winstuitjewoning.
nl/geldrop-mierlo. Met deze producten verlaagt u direct uw 
energierekening en verhoogt u het comfort in huis. 

Waardebon verzilveren
Huurders krijgen vanaf 1 juli een brief met daarin een waar-
debon van € 70,- voor energiebesparende producten. Ze 
kunnen de producten aanschaffen via een (online) winkel, 
zoals de lokale bouwmarkt of ze kunnen de waardebon di-
rect verzilveren via www.winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo. 
U kunt uw waardebon éénmalig verzilveren. Als je niet het 
hele bedrag in één keer gebruikt, dan vervalt het restbedrag.

Verzilveren via de lokale bouwmarkt
Bewoners die graag meer willen weten over de mogelijkhe-
den of advies willen over aan te schaffen producten, kun-
nen bij lokale bouwmarkten terecht. De medewerkers van 
de bouwmarkten zijn op de hoogte van de actie en advi-

seren over de producten die bewoners kunnen toepassen. 
Na de aanschaf kunnen bewoners de waardebon samen met 
de aankoopbon verzilveren via 
www.winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo.

Direct online verzilveren
Via www.winstuitjewoning.nl/geldrop-mierlo kunnen bewo-
ners kiezen voor handige energiebespaarboxen of losse 
producten aanschaffen en afrekenen met de waardebon. De 
producten worden gratis thuisgestuurd. 

Waardebon verloren
U kunt hier uw waardebon opnieuw aanvragen: 
https://winstuitjewoning.nl/waardebon-opvragen/. 

Wacht niet te lang want als het budget op is, is de 
waardebon niet meer geldig.
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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 : Industriepark 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 juni 2021
Omschrijving : betrekken kavel (Emopad 15) bij 
  de inrichting
Zaaknummer : 20210276

Locatie : Sporkehout 65 in Geldrop
Datum ontvangst : 19 juni 2021
Omschrijving : renoveren en verbouwen 
  bungalow
Zaaknummer : 20210277

Locatie : Gandalf 47 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 juni 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210278

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 26
  in Mierlo
Datum ontvangst : 21 juni 2021

Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20210279

Locatie : Dwarsstraat 18 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 juni 2021
Omschrijving : realiseren garage
Zaaknummer : 20210280

Locatie : Hulst 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 juni 2021
Omschrijving : vervangen pannendak
Zaaknummer : 20210281

Locatie : Hulst 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 juni 2021
Omschrijving : vervangen pannendak
Zaaknummer : 20210281

Locatie : Dwarsstraat 119 in Geldrop
Datum ontvangst : 22 juni 2021
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 20210282

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Kleine Vos 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 22 juni 2021

Omschrijving : plaatsen veranda
Zaaknummer : 20210133

Locatie : Dagpauwoog 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 22 juni 2021
Omschrijving : realiseren carport
Zaaknummer : 20210181

Locatie : Bogardeind 219 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 juni 2021
Omschrijving : realiseren vier padelbanen
Zaaknummer : 20210208

Locatie : De Hooge Akker 1 n Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 juni 2021
Omschrijving : realiseren inrit/uitrit
Zaaknummer : 20210186

Locatie : Rietstraat 43 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 juni 2021
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20210210

Locatie : de Hooge Akker 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 22 juni 2021
Omschrijving : wijzigen reeds verleende 
  omgevingsvergunning voor
  vervangen afzuiginstallatie
Zaaknummer : 20210185
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Tuinvlindertelling in juli. 
Tips voor meer vlinders in je tuin 

Een kwartier vlinders tellen in je tuin, zo vaak als je wilt, en 
dan de resultaten doorgeven. Meer wordt niet gevraagd voor 
de tuinvlindertelling van 3 tot en met 25 juli. Aanmelden kan 
via www.vlinderstichting.nl/vlindermee. Maar belangrijker 
dan tellen is een vlindervriendelijke tuin.

Beter inzicht biodiversiteit
Door tellingen krijgen we een beter inzicht hoe het met de 
vlinders gaat. Hoe meer mensen meedoen, hoe waardevoller 
het onderzoek is. Om mee te doen in je tuin, is het nodig in te 
loggen of (voor nieuwe tellers) je te registreren bij Vlindermee. 
Een herkenningskaart met de meest voorkomende vlinders 
kunt u bestellen of downloaden.

Beste bloeiers
Dat vlinders van bloemen en kruiden houden wist u vast 
al. Welke bloemen geschikt zijn, kunt u op internet vinden, 
bijvoorbeeld bij de Vlinderstichting. Die adviseert te kiezen 
voor lang bloeiende planten die veel nectar geven, liefst 
ijzerhard (verbena), kattenkruid, struikveronica (hebe), 
phlox en vlinderstruik. (Die laatste moeten we overigens wel 

in de gaten houden. Door de klimaatverandering zouden 
vlinderstruiken zich te veel kunnen gaan verspreiden). Wilt 
u het jaar rond goed voor de vlinders zorgen, overweeg 
dan vooral ook deze: winterheide, sneeuwbal (viburnum), 
judaspenning, lavendel, koninginnekruid, hemelsleutel, 
herfstaster en klimop. 
Op de site van de stichting kunt u planten op kleur uitzoeken 
en combinaties voor verschillende groeiomstandigheden, 
zoals grondsoort en licht/schaduw. U kunt daar zelfs advies 
vragen voor uw tuin. 

Beschutte plekjes belangrijk
Omdat insecten koudbloedig zijn, moeten ze opwarmen op 
actief te kunnen worden. Lekker opwarmen uit de wind en 
in de zon kan bijvoorbeeld in de beschutting van een haag. 
Ideaal is een inheemse gemengde haag met meidoorn, 
sporkehout (vuilboom), wilde appel, kardinaalsmuts, wilde 
liguster en/of veldesdoorn. Ook andere bestuivers en vogels 
profi teren ervan! 

Uitgebloeide planten kunt u het beste (deels) laten staan. 
Ze vormen een overwinteringsplek voor veel insecten. Knip 
de afgestorven delen pas laat in het voorjaar weg, als de 
insecten uit hun winterrust zijn ontwaakt. Klimop en andere 
wintergroen bieden eveneens schuilplaatsen. Bloeiende 
klimop biedt bovendien veel nectar!

Bestrijdingsmiddelen taboe
Bestrijdingsmiddelen zijn de dood in de tuin! Daarmee verdelg 
je niet alleen vlinders en rupsen, maar ook allerlei andere 
nuttige dieren zoals lieveheersbeestjes (die luizen eten) en 
bijen. Voor planten en zaden geldt: biologisch is beter. 

Boekje ‘Tuinieren voor Vlinders’ gratis
De Vlinderstichting heeft samen met tv-tuinman Lodewijk 
Hoekstra een boekje gemaakt vol wetenswaardigheden over 
vlinders. Het bevat praktische tips voor het inrichten van uw 
tuin voor vlinders. Via de website van de Vlinderstichting 
kunt u het aanvragen. Kunt u niet wachten, kijk dan vast naar 
voorbeeldborders op 
www.uwtuinvolvlinders.nl/voorbeeldborders_alles.php
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Groei mee naar een gezond klimaat!



Locatie : Kleine Vuurvlinder 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 juni 2021
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20210257

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

Locatie : Mierloseweg 1, Kasteeltuin 
  Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 juni 2021
Omschrijving : evenementenvergunning
  zomeravond buitenfi lms op 
  22 juli, 5 augustus 19 augustus
   en 2 september. 
Zaaknummer : 200702

Locatie : Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 29 juni 2021
Omschrijving : Kledingbeurs in veilinggebouw 
  De Kerseboom op 17 juli
Zaaknummer : 223162

Inzagetermijn en bezwaar maken?
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Geldrop-
Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. U kunt er ook 
voor kiezen om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via 
https://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.

Gemeente actueel

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 1 juli 2021


