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Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondag 5 januari organiseerde de gemeente haar traditionele Nieuwjaarbijeenkomst op het Horecaplein.

Na een serenade door Fanfare Euphonia, Harmonie Sint  
Lucia en Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps sprak 
burgemeester Van Bree de aanwezigen toe. Voor 2020 sprak 
hij de hoop uit vele inwoners persoonlijk of in verenigings- 
verband, formeel en/of informeel, te mogen ontmoeten. Een 
uitnodiging voor een kennismaking ziet hij graag tegemoet. Als 
kennismaking met de jeugd deelde hij op de ijsbaan bonnen 

voor een gratis oliebol uit samen met Sfeeraldo, de mascotte van  
Wintersfeer.

Voor de bezoekers waren er gratis oliebollen, glühwein en  
chocolademelk. Straatband op de Vlucht en muziekgroep  
Dreuge Worst hield de aanwezigen warm met hun opzwepende 
optredens, waarop lekker gedanst kon worden.

Geldrop-Mierlo zendt 
raadsvergaderingen live uit
Vanaf 6 januari 2020 worden alle raads- en commissie-
vergaderingen van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo 
live uitgezonden via internet.

Gemeente Geldrop-Mierlo wil transparant en toegankelijk zijn 
voor iedereen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in 
principe openbaar. U bent van harte welkom om deze bij te wonen 
in het gemeentehuis. 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, dan kunt u 
alle vergaderingen vanaf nu ook online volgen. Na afloop van de 
vergadering is de uitzending terug te kijken en wordt deze voor 
langere periode bewaard.

De vergaderingen zijn te volgen via 
www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Beheerdersavond digitale buurtpreventie - 
Donderdag 30 januari 2020
WhatsApp, Veiligebuurt, Nextdoor en Buurtapp zijn enkele voorbeelden van de vele vormen van 
digitale buurtpreventie. Hiermee kunnen bewoners elkaar informeren over verdachte situaties in 
de wijk. In 2016 is er in Geldrop-Mierlo een start gemaakt met digitale buurtpreventie in de vorm 
van WhatsApp-groepen. Hierin heeft de gemeente en stimulerende rol die bestaat uit bewoners 
bewust maken van de voordelen die een WhatsApp groep biedt. Daarnaast heeft de gemeente 
ook een ondersteunende rol als het gaat over het starten van een WhatsApp groep waarbij onder 
andere ook de spelregels worden uitgereikt. 

Door verschillende ontwikkelingen zijn we als gemeentelijke  
organisatie vanuit veiligheidsoogpunt benieuwd naar de stand 
van zaken aangaande digitale buurtpreventie in Geldrop-Mierlo. 
We organiseren daarom op donderdag 30 januari een beheer-
dersavond in het gerenoveerde gemeentehuis in samenwerking 
met politie. Om een inschatting te maken op hoeveel beheer-
ders we kunnen rekenen stellen we het op prijs wanneer u zich  
vóór 27 januari a.s. aanmeldt via veiligheid@geldrop-mierlo.nl.  
Vermeld er ook bij in welk gebied de WhatsApp groep actief is.
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Beheerder 
van een digitale buurtpreventie groep?

Dan komen wij graag met u in contact!

Meld u aan voor de beheerdersavond 
Donderdag 30 januari van 19.30 tot 21.30 uur. 

Mail naar: veiligheid@geldrop-mierlo.nl

Burgemeester sluit drugspand
Op 2 januari 2020 heeft burgemeester Van Bree een woning aan de Roelantlaan in Geldrop voor vier maanden  
gesloten nadat er harddrugs is aangetroffen. 

Op 23 augustus 2019 vond een opsporingsonderzoek plaats in 
de woning aan de Roelantlaan in Geldrop. Daar trof de politie  
een grote hoeveelheid GHB aan. Ook zijn er goederen en stoffen 
aangetroffen die in combinatie met elkaar zijn bestemd voor het 
bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs.

Damoclesbeleid
Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het 
zogenaamde Damoclesbeleid.

De productie en/of handel van harddrugs zorgt voor overlast en 
maakt de buurt onveilig. Daarnaast is de kans op kortsluiting, 
oververhitting, stankoverlast, lekkages, explosiegevaar en brand 
zeer groot. De productie van harddrugs en drugshandel is levens-
gevaarlijk en kosten de samenleving veel geld. Bovendien zit er 
meestal een crimineel netwerk achter.
De maatregel moet bijdragen aan de vermindering van de  
drugscriminaliteit en daarmee aan de vergroting van de veiligheid 
en leefbaarheid in de samenleving.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Margrietstraat 62 in Mierlo
Datum ontvangst : 23 december 2019
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190936

Locatie : Kleine Vuurvlinder 5 in Mierlo
Datum ontvangst : 30 december 2019
Omschrijving : aanleggen erfafscheiding
Zaaknummer : 20190937

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Zonnedauw 14 in Mierlo
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20190872

Locatie : Hogtsedijk 20 in Mierlo
Omschrijving : bouwen woonhuis
Zaaknummer : 20190793

Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Omschrijving : plaatsen portiersloge en CV container
Zaaknummer : 20190749

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Korte Kerkstraat 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 december 2019
Omschrijving : plaatsen gevelreclame
Zaaknummer : 20190800

Locatie :  Hertogenlaan ongenummerd 
(openbare ruimte tussen  
Smuldersstraat en Rederijkerstraat) 
in Geldrop

Verzenddatum besluit : 24 december 2019
Omschrijving :  rooien 30 bomen in verband met 

ontwikkeling plangebied Jonkvrouw
Zaaknummer : 20190889

Locatie : Atalanta 2C in Mierlo
Verzenddatum besluit : 24 december 2019
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190847

Locatie : Look 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 31 december 2019
Omschrijving : plaatsen bijgebouw en overkapping
Zaaknummer : 20190817

Locatie :  Poort ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 11) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 31 december 2019
Omschrijving :  rooien boom in verband met 

stormschade
Zaaknummer : 20190857

Locatie :  Denethor ongenummerd (openbare 
ruimte nabij huisnummer 1) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 31 december 2019
Omschrijving :  rooien boom in verband met 

slechte conditie
Zaaknummer : 20190856
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PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Loeswijk 41 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 24 december 2019
Omschrijving :  Oldtimer bromfietsbeurs 

op 15 maart 2020
Zaaknummer : 20190910

Locatie : Bosrand 125 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 december 2019
Omschrijving :  wijzigen leidinggevenden 

drank- en horecavergunning en 
exploitatievergunning

Zaaknummer : 20190884

Locatie : Grote Bos 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 december 2019
Omschrijving : Circus in de Zorg op 24 juni 2019
Zaaknummer : 20190833

Locatie : Pastoor de Winterstraat 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 31 december 2019
Omschrijving :  plaatsen tent bij horecagelegenheid 

van 21 t/m 25 februari 2019
Zaaknummer : 20190870

Locatie : Geldrop
Verzenddatum besluit : 31 december 2019
Omschrijving :  Wandel avondvierdaagse 

van 9 t/m 12 juni 2020
Zaaknummer : 20190823

INZAGETERMIJN EN BEZWAAR MAKEN?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennis-
geving. 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 indie-

nen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, 
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Voor bekendmakingen met nummer 7 geldt: De besluiten en 
overige stukken liggen vanaf de dag na verzending zes weken 
ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via 
www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 040 289 37 83. Tegen 
deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij de burgemeester, 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.

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2020 EN VERORDENING 
JEUGDHULP GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2020
De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft in de vergadering van 
16 december 2019 besloten tot het vaststellen van de Verordening  
maatschappelijke ondersteuning gemeente Geldrop-Mierlo 2020 
met bijbehorende beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 
en de Verordening Jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo 2020 met 
bijbehorende beleidsregels jeugdhulp.
In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Geldrop-Mierlo 2020 en de beleidsregels zijn de regels vast- 
gelegd om in aanmerking te komen voor maatschappelijke onder-
steuning.
In de Verordening jeugdhulp gemeente Geldrop-Mierlo 2020 en 
de beleidsregels zijn de regels vastgelegd om in aanmerking te 
komen voor jeugdhulp. 

Inzien
U kunt de genomen besluiten vanaf vandaag voor een periode 
van zes weken tijdens reguliere openingstijden inzien in het  
informatiecentrum van het gemeentehuis aan De Meent 2 in 
Geldrop.
U kunt ze ook digitaal raadplegen via: www.geldrop-mierlo.nl.

Contact
Voor vragen over de Verordening jeugdhulp kunt u contact  
opnemen met mevrouw Alien Saft, voor vragen over de  
Verordening maatschappelijke ondersteuning kunt u contact op-
nemen met de heer Niels van Raaij, van de afdeling Maatschap-

pelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 040 289 37 83. Zij zijn van 
maandag tot en met vrijdag aanwezig.

COLLEGEBESLUITEN

MELDING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevings-
recht bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van het  
“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” 
door:
•  Tauw B.V. in verband met veranderen van een inrichting (Steun-

punt Rijkswaterstaat) aan De Zegge 1 in Geldrop. De melding
is ingediend op 10 december 2019

•  Geling Advies, in verband met het veranderen van een
inrichting (paardenhouderij) aan de Bekelaar 52 in Geldrop.
De melding is ingediend op 19 september en aangevuld op
15 december 2019;

•  Amitec B.V. in verband met het veranderen van een inrichting
(lakspuiterij) aan de Vlier 13 in Geldrop. De melding is inge-
diend op 14 november 2019.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 
10 t/m 23 januari 2020 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 (tel. 040 289 37 83) of 
Hans van Santvoort (tel. 040 289 37 81).

Geldrop, 9 januari 2020




