
Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 26 augustus 2021

Gemeente actueel

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in onze gemeente?
Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of 
rondhangende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn 
enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor 
worden gesteld aan ongeveer 1000 inwoners uit onze 
gemeente. 

Wat is de Veiligheidsmonitor?
De Veiligheidsmonitor is een groot landelijk onderzoek naar 
leefbaarheid, criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en 
het optreden van gemeente en politie. Deze week ontvangen 
ongeveer 1.000 willekeurig gekozen inwoners post van I&O 
Research met daarbij een uitnodiging om de vragenlijst van 
de Veiligheidsmonitor in te vullen. De resultaten worden in 
het voorjaar van 2022 verwacht. Het is belangrijk dat zoveel 
mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan 
het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed 
beeld van wat onze inwoners vinden over de veiligheid in 
onze gemeente en levert u zo een bijdrage aan de leefbaar-
heid en veiligheid in uw buurt. Bent u geselecteerd? Dan re-
kenen wij op uw deelname!

Extra vragen en ook op wijkniveau.
Onze gemeente neemt om de 2 jaar deel aan de Veiligheids-
monitor en heeft er ook deze keer voor gekozen om nog extra 
enquêtes uit te laten zetten om resultaten ook op buurtniveau 
beschikbaar te krijgen en om aanvullende vragen te stellen. 

Die aanvullende vragen gaan bijvoorbeeld over maatschap-
pelijke participatie (meedoen aan de maatschappij), veilig-
heid in en om het huis, meldingen en handhaving in de open-
bare ruimte en beleving van de buurtkwaliteit. 

Veiligheidsgevoel en veiligheidscijfers
Door onze inwoners te vragen wat zij vinden over de vei-
ligheid krijgen we een beeld van het veiligheidsgevoel van 
de inwoners. Naast de resultaten uit de Veiligheidsmonitor 
worden in het uiteindelijke rapport ook nog objectieve vei-
ligheidscijfers opgenomen, dat zijn bijvoorbeeld het aantal 
aangiften en meldingen van incidenten bij de politie op het 
gebied van leefbaarheid en veiligheid.  
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks 
terugkerende onderzoek onder andere bij het vormgeven en 
evalueren van haar veiligheidsbeleid. Samen met de inwo-
ners en andere in- en externe partners gaan we aan de slag 
om zo het woon- en leefklimaat in de wijken nog verder te 
verbeteren!  

Meer informatie?
Voor meer informatie over de Veiligheidsmonitor kan 
contact worden opgenomen met Janine Mans van de 
afdeling Dienstverlening. Zij is te bereiken via telefoonnummer 
(040) 289 38 93. E-mailen kan ook: j.mans@geldrop-mierlo.
nl of veiligheid@geldrop-mierlo.nl.
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Spreekuren gebiedsregisseurs
Na een lange tijd van onvrijwillige afwezigheid door de 
coronabeperkingen, starten de gebiedsregisseurs vanaf 
september weer met de wekelijkse inloopuren in alle 
wijken. 

U kunt met uw vragen en ideeën terecht:

Coevering: Iedere dinsdag van 13.00 tot 13.45 uur
 Wijkcentrum De Dreef, 
 W. Barentszweg 69, Geldrop
Braakhuizen-Zuid: Iedere dinsdag van 16.00 tot 16.45 uur 
 Dienstencentrum St. Jozefplein 4,  
 Geldrop
Akert:  Iedere woensdag van 10.30 tot 11.30 uur  
 Wijkcentrum Den Akert,Eikelaar 2a,  
 Geldrop
Mierlo:  Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur  
 ‘t Patronaat, Heer van Scherpenzeel- 
 weg, Mierlo

Wilt u ideeën of vragen delen, dan kunt u wekelijks bij de 
inloop terecht bij een gebiedsregisseur. De gebiedsregisseur 
beantwoordt uw vraag of zet deze door naar een andere 
contactpersoon. 

Kunt u niet naar de inloop komen? U kunt de gebieds-
regisseurs natuurlijk ook altijd bereiken via telefoon en e-mail. 
Op www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgericht-werken vindt u 
onze contactgegevens.

Denkt u met ons mee?!
De gemeente Geldrop-Mierlo wil dat inwoners in een prettige 
en veilige leefomgeving wonen, waar de buren naar elkaar 
omkijken en zorgen voor elkaar. Begin dit jaar hebben we 

een start gemaakt met het wijkplan Mierlo-Zuidoost. Samen 
met u, inwoner van de wijk, willen we nu nadenken over een 
prettige, veilige leefomgeving en een gezonde, leefbare wijk. 
Nu en in de toekomst. 

Na een schriftelijke enquête, straatgesprekken, ontmoetingen 
bij de glazen container en een kleurplatenactie voor de jeugd 
in een tijd dat we niet bij elkaar konden komen, kunnen we 
nu samen met u aan de slag met de opgehaalde informatie.

Woensdag 15 september 
We hebben dan 2 dezelfde bijeenkomsten, waarin we samen 
met u in gesprek gaan over thema’s die spelen in uw wijk: 
van 15.00 – 17.00 uur
van 19.00 – 21.00 uur 

Woensdag 29 september 
In deze bijeenkomst maken we keuzes en bepalen we de 
prioriteiten voor uw wijk:
van 19.00 – 21.00 uur

Wilt u erbij zijn? 
Zet deze data dan alvast in uw agenda en meld u alvast aan 
voor een bijeenkomst op één of op beide dagen. 
Doe dit vóór 10 september 2021 door een e-mail te sturen 
aan wijkontwikkelingMZO@geldrop-mierlo.nl.  

Vermeld daarbij voor welke van de drie bijeenkomsten u zich 
opgeeft. U ontvangt van ons een bevestiging met de loca-
tie in uw wijk waar de bijeenkomst plaats zal vinden en het 
programma van de bijeenkomst.

Graag tot 15 en/of 29 september!

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Save the date bijeenkomst Mierlo-Zuidoost



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 26 augustus 2021

Asfaltonderhoud rotonde Nuenenseweg/Spaarpot en 
industrieterrein Spaarpot-Oost
(Afsluiting Nuenenseweg 3 t/m 6 september 2021)
Op vrijdag 3 september tot en met maandag 6 
september gaan we asfaltonderhoud uitvoeren aan 
de rotonde Nuenenseweg/Spaarpot, industrieterrein 
Spaarpot-Oost en het gedeelte van de Nuenenseweg 
tussen rotonde Nuenenseweg/Spaarpot en het 
Eindhovens Kanaal. Tijdens de werkzaamheden is 
de Nuenenseweg afgesloten voor het doorgaande 
verkeer (Geldrop-Nuenen en omgekeerd) vanaf vrijdag 
3 september 7.00 uur tot en met maandag 6 september 
18.00 uur.

Omleidingen
Het doorgaande verkeer van Geldrop - Nuenen wordt omgeleid 
via de route Nuenenseweg-Mierloseweg-Geldropseweg-
Brandevoortsedreef-A270-Collse Hoefdijk en omgekeerd.

Bereikbaarheid industrieterrein Spaarpot-Oost
Industrieterrein Spaarpot-Oost is vanaf vrijdag 3 september 
18.00 uur tot en met zondag 5 september bereikbaar 
vanuit Nuenen via de Collse Hoefdijk en de noordelijk 
aansluiting Spaarpot-Oost op de Nuenenseweg. 
Tot vrijdag 3 september 18.00 uur en vanaf maandag 6 
september is industrieterrein Spaarpot-Oost bereikbaar 
vanuit Geldrop via Nuenenseweg en rotonde Spaarpot. 

Bereikbaarheid industrieterrein Spaarpot
Industrieterrein Spaarpot is vanaf vrijdag 3 september 
18:00 uur tot en met 5 september bereikbaar vanuit Geldrop 
via Nuenenseweg-Munt-Linze. 
Tot vrijdag 3 september 18.00 uur en vanaf maandag 6 
september is industrieterrein Spaarpot-Oost bereikbaar 

vanuit Geldrop via de Nuenenseweg en rotonde Spaarpot. 

Rioolaansluiting Lidl Wielewaal
Asfaltwerkzaamheden Nuenenseweg worden gecombineerd 
met de aanleg van de nieuw riool hemelwateraansluiting in 
de Nuenenseweg. Hiervoor wordt de Nuenenseweg tussen 
rotonde Wielewaal en weg Winde op vrijdag 3 september 
(vanaf 18.00 uur) en zaterdag 4 september afgesloten.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met Willy van de Westerlo of 
Bas van Lieshout, afdeling Ruimte, via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

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 22 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping met poort
Zaaknummer : 1771300242 

Locatie : Hulst 151A in Geldrop
Datum ontvangst : 12 augustus 2021
Omschrijving : het oprichten van een woonhuis
Zaaknummer : 1771300363 

Locatie : Hazelaar 45 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 augustus 2021
Omschrijving : verlengen tijdelijke vergunning  
  voor kinderopvang en     
           buitenschoolse opvang
Zaaknummer : 1771301494 

Locatie : Rulstraat 11 in Geldrop
Datum ontvangst : 14 augustus 2021
Omschrijving : realiseren oprit
Zaaknummer : 1771301564 

Locatie : Laan van Tolkien 71 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 augustus 2021
Omschrijving : uitbreiden woning
Zaaknummer : 1771303544 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Atalanta 12 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 18 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen airco unit aan zijgevel
Zaaknummer : 20210289

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Silmarien 22 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel aan achterzijde
Zaaknummer : 1771277116

Locatie : Weverstraat 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 augustus 2021
Omschrijving : plaatsen dakopbouw
Zaaknummer : 1771286627

Locatie : Korte Kerkstraat 6 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 augustus 2021
Omschrijving : vervangen kozijn
Zaaknummer : 1771270887

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.

RUIMTE/VERKEER

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
volgende verkeersbesluit is genomen:

- VKB 2021-04 (dd. 10 augustus 2021) diverse 
verkeersmaatregelen ontsluitingsstructuur Luchen.

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 20 augustus 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. en 
www.offi cielebekendmakingen.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.

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo


