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Wegwerkzaamheden parallelweg Wielewaal (nieuwbouw 
Lidl) Geldrop
Voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen en 
wegen rondom de bouw van het nieuwe Lidl fi liaal aan de 
parallelweg Wielewaal in Geldrop, wordt de openbare weg 
rondom de locatie afgesloten van 5 juli tot en met 8 oktober 
2021. Dit betreft de route vanaf de rotonde Wielewaal 
naar de straten Wede, Wijnsel en parallelweg Wielewaal. 
Voor de bereikbaarheid van de straat Wede wordt een 
omleidingsroute aangegeven. 

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met Will van Dijk, afdeling Ruimte, te 
bereiken via telefoonnummer
(040) 289 38 93.

Van circa 10.00 uur tot 15.00 uur

Afsluiting 
Dwarsstraat 20 juli 
Voor het rooien van een boom is het gedeelte Dwarsstraat 
tussen Grote Bos en Mierloseweg op 20 juli vanaf 10.00 
uur tot omstreeks 15.00 uur afgesloten voor al het verkeer. 
De (eiken)boom wordt om veiligheidsredenen gerooid. Uit 
een boomtechnisch onderzoek is gebleken dat de boom 
dusdanig is verzwakt, dat bij een hogere stambelasting de 
kans op afbreken zeer groot is. Tijdens de afsluiting wordt het 
verkeer omgeleid.

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? 
Neemt u dan contact op met Gerard Broeren, afdeling 
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Vergadering 
commissie voor 
bezwaarschriften
Op maandag 12 juli 2021 komt de Commissie voor 
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 in 
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staat de volgende zaak: 

19:00 uur: Het bezwaar gericht tegen de ontheffi ng voor 
het plaatsen van bouwmaterialen en een bouwkeet aan 
de Burght in Geldrop.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding 
van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om 
contact op te nemen met het secretariaat van de Commissie 
voor Bezwaarschriften indien u voornemens bent als 
toehoorder de zitting bij te wonen. 

Praat mee over het wijkplan Mierlo-Zuidoost

Samen werken we aan een sociale 
prettige woonwijk
Sinds half mei heeft de glazen container bij de Vliegert aan de 
Heer van Rodestraat in Mierlo gestaan. Bij deze container zijn 
we met de inwoners van Mierlo-Zuidoost in gesprek gegaan 
over diverse onderwerpen zoals spelen en bewegen, langer 
thuis kunnen blijven in de eigen woning, duurzaamheid maar 
bijvoorbeeld ook over waar 
je hulp en zorg kunt krijgen. 
We merken dat inwoners 
van de andere kant van de 
Santheuvel ons nog moeilijk 
weten te vinden. Toch vinden 
wij hun mening ook erg 
belangrijk. Daarom wordt de 
glazen container per 12 juli 
verplaatst naar een nieuwe 
locatie, op de hoek Haver-
Koren. De container blijft daar 
staan tot en met 23 juli. Zo 
hebben nog meer inwoners 
de kans om de container te 
bezoeken en hun verhalen 
met ons te delen.

Heeft u vragen, 
opmerkingen, maakt 
u zich zorgen of ziet u 
kansen voor uw wijk? 
Kom dan gerust langs 
bij de glazen container. 
Onze collega’s en 
maatschappelijk 
partners gaan graag 
met u in gesprek.

De openingstijden van 
de container vindt u op 
de container en op onze 
website.

Maak kans op een leuke prijs!
Doe mee met onze kleurplatenactie!
De gemeente Geldrop-Mierlo praat met de mensen uit 
Mierlo-Zuidoost over hoe we de wijk kunnen verbeteren. 
Maar we willen natuurlijk ook dat de jeugd een kans krijgt 
om mee te praten 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? Laat het ons zien op de 
kleurplaat. 

Kleurplaat
Knip, kleur, plak, teken, schrijf of verzin iets anders creatiefs. 
De leukste, mooiste en/of meest creatieve inzendingen 
belonen we met een leuke prijs. De kleurplaten zijn vanaf 
12 juli af te halen bij de container en diverse andere plekken 
in de wijk.

Inleveren
Je kunt je kleurplaat inleveren bij Hof van Bethanië, Heer 
van Scherpenzeelweg 9, 5731 EG Mierlo. Daar kun je de 
kleurplaat in de brievenbus doen. 
Of je kunt je kleurplaat inscannen en opsturen naar 
wijkontwikkelingMZO@geldrop-mierlo.nl. Lever je kleurplaat 
in vóór 6 september 2021.

Voor wie?
Alle kinderen tot en met 12 jaar die in Mierlo-Zuidoost 
wonen, mogen meedoen!

Prijswinnaars
In de week van 13 september beoordeelt de jury (werkgroep 
wijkontwikkeling gemeente Geldrop-Mierlo) alle ingestuurde 
kleurplaten. De drie mooiste, origineelste, creatieve of leuke 
kleurplaten belonen we met een prijs! De prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht.
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Brandweer gaat 
brandkranen 
controleren
In Geldrop-Mierlo liggen meer dan 1500 brandkranen. Deze 
zijn aangesloten op het leidingnet van Brabant Water en 
voorzien de brandweer van voldoende bluswater als dat 
nodig mocht zijn. 

Tussen 1 juli en 31 augustus  controleert de brandweer 
de brandkranen. Er wordt gecontroleerd of de kranen 
goed werken en er wordt gekeken naar de bereikbaarheid 
en de aanduiding ervan. In geval van brand weten de 
aanwezige brandweermensen altijd waar een brandkraan 
ligt. De controles zijn overdag, maar ook ‘s avonds en in het 
weekend. Onze brandweermensen zijn immers vrijwilligers, 
die de controles gaan uitvoeren in hun vrije uurtjes.

Controles garageboxen
Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) heeft op 29 
juni 2021 controles uitgevoerd in 90 garageboxen in de 
gemeente Geldrop-Mierlo. Bij deze bestuursrechtelijke 
integrale controles waren medewerkers van de gemeente, 
omgevingsdienst en politie aanwezig. Behalve controleren 
en optreden, waar nodig, werd ook informatie verstrekt en 
ging men het gesprek aan om zo de weerbaarheid van 
eigenaren en huurders te vergroten. 

Resultaat
In totaal zijn 90 garageboxen gecontroleerd aan de 
Pessershof, Eeuwselstraat en Hofmeierstraat in Geldrop. 
Er kwamen weinig misstanden aan het licht. Wel werden in 
een garagebox vluchtige organische stoffen aangetroffen 
die gebruikt worden bij het aanleggen van vloeren. Die 
dienen echt op een andere wijze opgeslagen te worden. 
De gemeente en de Omgevingsdienst nemen snel contact 
op met de huurder om  tot beëindiging van deze situatie 
te komen. 

Risico’s Garageboxen
Garageboxen worden vaak gebruikt om spullen op te 
slaan. Soms komt het voor dat dit op een strijdige en 
zelfs gevaarlijke manier gebeurt. Denk bijvoorbeeld 
aan de opslag van grote hoeveelheden brandbare 
stoffen. Daarnaast maken criminelen graag gebruik van 
garageboxen om zo goederen redelijk anoniem te stallen. 

Medewerking
De meeste eigenaren en huurders stonden achter  
deze controle en begrijpen dat dergelijke controles 
regelmatig moeten plaatsvinden. Ze verleenden volledige 
medewerking en hielpen de controleurs bij het contact 
leggen met andere eigenaren/huurders. Voor een aantal 

garageboxen werd een slotenmaker ingeschakeld om 
toegang te verkrijgen.

DIT
Onder de regie van het Dommelstroom Interventie Team (DIT) 
zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan 
het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of 
die niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt 
naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, 
vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), 
mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude 
en andere overtredingen. 

Handhaving
Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze 
zaak. In het belang van een veilige woonomgeving, neemt 
de gemeente de verantwoordelijkheid om te controleren 
op mogelijke strijdige en gevaarlijke situaties. Het 
handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld, wordt onder 
andere uitgevoerd in samenwerking met meerdere partijen, 
zoals de veiligheidsregio, milieudienst en politie. 

Informatie en tips
Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan 
het DIT doorgeven. Dit kan per telefoon bij de betreffende 
Dommelstroom-gemeente (Cranendonck, Valkenswaard, 
Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel) 
of bij de politie via 0900-8844.

Ook bij Meld Misdaad Anoniem kunnen meldingen worden 
gedaan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. 
Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente 
terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een 
controle door het DIT.

Informatiemarkt “Vitaal ouder worden”
Op zondag 11 juli a.s. van 11.00-16.00 uur organiseren 
Vitalis, Wooninc., de LEV-Groep en Leef Geldrop-Mierlo 
de eerste informatiemarkt voor de 55-plusser in de 
gemeente Geldrop-Mierlo met als thema: “Vitaal ouder 
worden”. De informatiemarkt zal plaatsvinden op het 
Wooninc.plusVitalis complex ‘Kastanjehof’.

Op de markt staan organisaties die iets brengen in de 
vorm van zorg, producten, hulp en/of informatie, passend 
bij de doelgroep. Naast de informatiekramen, zullen er ook 
workshops worden gegeven (denk aan Walking Football, 
computerles) en zijn er kramen met leuke woonaccessoires 
en sieraden.

Voor wie?
Alle inwoners uit Geldrop-Mierlo zijn welkom. Voor  de minder 
mobiele senioren zullen er ook pendelbusjes rijden vanaf een 
aantal locaties.Alles zal conform de RIVM richtlijnen worden 
georganiseerd. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Hetty Groesbeek, Vitalis, telefoon (06) 342 355 00, 
e-mail: h.groesbeek@vitalisgroep.nl; 
en Ellen Kerssemakers, LEVgroep, telefoon (06) 415 164 53, 
e-mail: ellen.kerssemakers@levgroep.nl 

Stoken en of barbecueën in de tuin
Een vuurtje stoken in de tuin of lekker buiten barbecueën? 
Veel mensen vinden het gezellig om bij mooi weer in 
de tuin een “tuinhaard” te stoken of lekker buiten te 
eten. Toch kunnen buren last hebben van de rook van 
jouw barbecue of houtvuur. Sommige mensen vinden 
rook gewoon onprettig, anderen hebben gevoelige 
luchtwegen, astma of andere longziekten. Zij kunnen er 
veel last van hebben.

Eenvoudige maatregelen
Met een paar simpele maatregelen kun je die overlast zelf 
beperken. Daarom willen wij u een aantal stooktips geven, 
zodat het voor iedereen leuk blijft.

• Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine 
houtjes.

• Stook alleen droog en onbehandeld hout. Nooit 
geïmpregneerd of geverfd hout.

• Verbrand het hout op hoge temperatuur en stapel het 
losjes, zodat er veel zuurstof bij kan komen.

• Stook niet bij windstil weer.
• Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.
• Het verbranden van afval, bewerkt hout, snoeihout en oud 

papier is zonder meer verboden.
• Stook niet op een tijdstip dat iedereen de ramen open heeft 

staan.
• Overleg eventueel met de buren wanneer je wilt stoken. 

Het maakt duidelijk dat je rekening met hen houdt en dat 
kan ergernis voorkomen.

• Een vuurtje stoken mag alleen in een speciaal daarvoor 
geschikte voorziening, zoals een buitenkachel, tuinhaard, 
barbecue, vuurkorf(schaal), vuurpot of gelpot.

Toch overlast? 
Indien uw buren, ongeacht bovenstaande maatregelen, toch 
bij u komen met een klacht over rook, probeer dan samen na 

te gaan wat er aan de hand is. Door een klacht te bespreken, 
blijft u in gesprek met uw buren, de basis om tot een oplossing 
te komen.

Meer informatie?
Voor meer info: https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/
gezonde-leefomgeving/overlast-van-hout-stoken/. Daarnaast 
is er ook een app beschikbaar: Air-matters. U kunt in deze 
app zien hoe de luchtkwaliteit is in uw buurt.
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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 : Korte Kerkstraat 21-23 in
  Geldrop
Datum ontvangst : 29 juni 2021
Omschrijving : tijdelijk wijzigen gebruik pand
Zaaknummer : 20210296

Locatie : Aardborstweg 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 29 juni 2021
Omschrijving : aanleggen grondwal
Zaaknummer : 20210297

Locatie : Bisschop van Mierlostraat 70A +
  70B in Mierlo
Datum ontvangst : 30 juni 2021
Omschrijving : verhogen garagedak
Zaaknummer : 20210298

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Voortje 45 in Mierlo
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 20210197

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Dwarsstraat 119 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 29 juni 2021
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 20210282

Locatie : Parallelweg ongenummerd 
  (parkeerplaats tegenover 
  huisnummer 30) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 juni 2021
Omschrijving : realiseren waterbergingskelder
Zaaknummer : 20210258

Locatie : Heer van Rodestraat 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 30 juni 2021
Omschrijving : plaatsen carport 
Zaaknummer : 20210199

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (5)

Locatie : Hout West in Geldrop
Datum ter inzage : 9 juli 2021
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200630

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. 

Voor bekendmakingen met nummer 5 geldt: De besluiten 
en overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes 
weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een 
afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 
(040) 289 38 93. Tegen deze besluiten kunt u binnen zes 
weken vanaf de dag na publicatie, uw zienswijze indienen 
bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop. Tijdens deze periode kunt u ook een mondelinge 
zienswijze indienen. 

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.

RUIMTELIJKE PLANNEN

Anterieure overeenkomst Aardborstweg 19a 
Mierlo

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de 
gemeente Geldrop-Mierlo op 29 juni 2021 een anterieure 
overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
van de Wet ruimtelijke ordening. De overeenkomst betreft 
het initiatief voor de (her)ontwikkeling van het perceel 
Aardborstweg 19a door de bouw van een vrijstaande 
woning.

In de overeenkomst staan de afspraken die de gemeente 
en de initiatiefnemer gemaakt hebben over de uitvoering 
van de activiteiten die nodig zijn om het initiatief 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 9 juli 2021 tot en 
met donderdag 19 augustus 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 het zaaknummer: 135286, of bel 
naar de gemeente, telefoonnummer (040) 289 38 93 en 
vraag naar een medewerker Grondzaken.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT / 
WET GELUIDHINDER

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden vast te 
stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder 
en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder voor het project 
“Hout West 1b Geldrop”. Het project betreft een nieuw te 
bouwen woning op het perceel Hout West 1b in Geldrop.

Het ontwerp van de beschikking en andere stukken die van 
belang zijn liggen vanaf 9 juli t/m 19 augustus 2021 (zes 
weken) ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 
De meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het 
gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 
uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. 

Binnen deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen 
worden ingebracht. Voor een toelichting op de stukken 
kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij, 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

De zienswijzen moeten worden gericht aan ons college, 
Postbus 10101, 5660 GA 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.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat de 
ontwerpbeschikking ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen 
in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak 
worden gemaakt. 

Wij maken u erop attent dat de zienswijzen, conform de 
Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de 
aanvrager. Degene die zienswijzen inbrengt kan verzoeken 
zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zullen in de 
gelegenheid worden gesteld beroep tegen het defi nitieve 
besluit in te stellen.

Geldrop-Mierlo, 8 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,
De secretaris,                          De burgemeester, 

Gemeente actueel

offi cielebekendmakingen.nl

Wilt u weten wat er in uw buurt speelt?
Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) 
van kracht. Deze wet verplicht onder andere gemeenten en 
provincies om alle offi ciële publicaties online te plaatsen via 
de website offi cielebekendmakingen.nl Het gaat hierbij om 
besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke 
regelgeving. Deze besluiten kunnen van invloed zijn op uw 
woonomgeving. Al deze besluiten publiceert de gemeente 
Geldrop-Mierlo vanaf nu op www.offi cielebekendmakingen.nl  

Aanmelden voor de mailservice?
U kunt zich daarnaast ook aanmelden voor de mailservice. 
Zo blijft u op de hoogte van alles wat er in uw buurt, wijk of 
gemeente speelt. 

Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en meld 
u aan. U kunt zelf kiezen binnen welke straal rondom uw 
woning u berichten wilt ontvangen, wat voor soort berichten 
en van welke overheidsinstanties u berichten wilt ontvangen 
in uw mailbox. 



MILIEUBEHEER

Melding Wet Milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo 
maken op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit 
omgevingsrecht bekend, dat er een melding is ingediend 
op grond van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer” voor:

• Het veranderen van een inrichting (Rols 
machineonderdelen b.v.) aan de Spaarpot 113 in 
Geldrop. De melding is ingediend op 15 juni 2021.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen 
van 8 t/m 22 juli 2021 (2 weken) ter inzage in de publiekshal 
van het gemeentehuis, De meent 2 in Geldrop. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en 
met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt 
u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij, 
telefoonnummer (040) 289 38 93.

VERKEER

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
volgende verkeersbesluit is genomen:
VKB 2021-05 (dd. 28 juni 2021) Aanwijzen laadplaatsen 
elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

• Parallelweg, Geldrop;
• Maarten Trompstraat, Geldrop;
• Beneden Beekloop, Geldrop.

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 9 juli 2021 gedurende 
zes weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente 
te Geldrop (tijdens kantooruren). Ook is het besluit 
digitaal in te zien via www.geldrop-mierlo.nl. Bent u 
belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit, 
dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken 
schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift 
richten aan het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. 
Verder moet u het volgende vermelden: uw naam en adres, 
de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Een 
ingediend bezwaarschrift betekent niet dat we het besluit 
niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig is, kunt u een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij team 
Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV/
BIJZONDERE WETTEN

Locatie : Molenplein 
Verzenddatum besluit : 29 juni 2021
Omschrijving : evenementenvergunning 
  2e hands fi etsenmarkt op 
  4 september
Zaaknummer : 206524

Locatie : Geldrop-Mierlo
Verzenddatum besluit : 5 juli 2021
Omschrijving : Ontheffi ng tractor met 
  huifwagen
Zaaknummer : 258690

Inzagetermijn en bezwaar maken?
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. Een bezwaarschrift 
kan ook digitaal ingediend worden via  https://www.
geldrop-mierlo.nl/regelen-en-aanvragen/product/
bezwaarschrift-indienen. 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.
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