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Beheerdersavond digitale buurtpreventie - 
Donderdag 30 januari 2020
Via WhatsApp, Veiligebuurt, Nextdoor en Buurtapp worden regelmatig groepen opgestart die zich 
richten op de veiligheid in de eigen woonomgeving. Dit zijn vormen van digitale buurtpreventie.  
Zo kunnen bewoners elkaar bijvoorbeeld informeren over verdachte situaties in de wijk. 

In 2016 is er in Geldrop-Mierlo een start gemaakt met het  
stimuleren van digitale buurtpreventie in de vorm van WhatsApp-
groepen. De gemeente stimuleert bewoners om een WhatsApp-
groep buurtpreventie op te richten of daaraan deel te nemen. Ook 
zijn er spelregels opgesteld om de WhatsApp-groepen zo goed 
mogelijk te laten functioneren. 
In de afgelopen jaren zijn er veel digitale buurtpreventiegroepen  
opgestart. We zijn vanuit veiligheidsoogpunt benieuwd naar 
de stand van zaken met betrekking tot deze groepen in onze  
gemeente. 
We organiseren daarom op donderdag 30 januari een beheerders-
avond in het vernieuwde gemeentehuis in samenwerking met 
de politie. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal  
beheerders dat aanwezig zal zijn, stellen we het op prijs wan-

neer u zich voor 27 januari a.s. aanmeldt via  
veiligheid@geldrop-mierlo.nl.  

Vermeld u in deze mail ook even in welk gebied uw WhatsApp 
groep buurtpreventie/veiligheid actief is?

Bent u (of kent u) een 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

B E K E N D M A K I N G E N

Een laadpaal aanvragen voor uw buurt
Rijdt u (binnenkort) een elektrische auto? Heeft u geen parkeergelegenheid op eigen terrein? En wilt u een laadpunt 
bij u in de buurt, bijvoorbeeld omdat er nog geen laadpaal staat of een openbaar laadpunt altijd bezet is? Vraag dan 
eenvoudig een publiek laadpunt aan en doe dat uiterlijk 24 januari 2020. Het laadpunt is voor u geheel kosteloos. 
Natuurlijk betaalt u wel voor het laden zelf.

Rijden op windenergie
Bij de openbare laadpalen in onze gemeente laadt u groen. Er 
wordt namelijk 100% duurzame stroom gebruikt van Nederlandse 
windmolens. Dat is pas écht duurzaam elektrisch rijden. En dus 
beter voor het milieu.

Snel laadpalen in de buurt vinden
Via www.oplaadpalen.nl vindt u de dichtstbijzijnde laadpalen. Bent 
u onderweg en moet uw elektrische auto opgeladen worden? 
Dan wilt u niet lang zoeken, maar direct weten waar er laadpa-
len staan. Verschillende laadpaalaanbieders hebben hiervoor een 
app waarin u een kaart vindt met laadpalen in de buurt of dichtbij 
uw bestemming.

Laadpaal aanvragen
U kunt een openbare laadpaal aanvragen via https://www.geldrop-
mierlo.nl/oplaadpaal-elektrische-auto. Hier vindt u ook meer infor-
matie over de spelregels. Vraag een laadpaal uiterlijk 24 januari 
2020 aan. Daarna loopt het contract met de huidige aanbieder 
van laadpalen af. Alle aanvragen die daarna binnenkomen worden  
bewaard en worden opgepakt als er een nieuwe aanbieder is.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Spaarpot 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 januari 2020
Omschrijving : slopen pand
Zaaknummer : 20200002

Locatie : Nuenenseweg 169 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 januari 2020
Omschrijving : kappen bomen
Zaaknummer : 20200003

Locatie : Ganseboom 107 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 januari 2020
Omschrijving : oprichten schuur
Zaaknummer : 20200007

Verlenging tijdelijke omgevingsvergunning (2)

Locatie : Parallelweg 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 januari 2020
Einddatum besluit : 16 december 2024
Omschrijving : gebruik semi-permanent kantoorgebouw
Zaaknummer : 20140660

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Hogtsedijk 20 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 3 januari 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20190793

Locatie : Jan Heurkensstraat 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 januari 2020
Omschrijving : aanbouwen berging
Zaaknummer : 20190640

Locatie : Marktstraat 19 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 januari 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190784

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat 29  
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 7 januari 2020
Omschrijving : bouwen tuinhuis
Zaaknummer : 20190935

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Zwembadweg 13 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 januari 2020
Omschrijving :  wijziging drank –en horecavergunning  

en exploitatievergunning
Zaaknummer : 20190855

Locatie : Winde 1B in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 januari 2020
Omschrijving	 :		ontheffing	sluitingstijd	tot	1.00	uur	 

op 20 maart 2020
Zaaknummer : 20190913

Locatie : Beneden Beekloop 93 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 januari 2020
Omschrijving :  schenken zwak alcoholhoudende  

dranken tijdens darttoernooi op  
14 maart 2020

Zaaknummer : 20190887

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

Voor bekendmakingen met nummer 7 geldt: De beslui-
ten 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 38 93.  
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 indie-
nen 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.

VOORNEMEN VERTROKKEN NAAR 
ONBEKENDE BESTEMMING
De onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar zij 
volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.  
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken, cluster  
Inwoners. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten 
van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan 
zij	 officieel	 niet	meer	 op	 dat	 adres	 ingeschreven,	wanneer	 een	 
definitief	besluit	is	genomen.	

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 
   vertrek naar

Gherasim, V. 27-08-1996 29-11-2019 Onbekend
Haisem Bekit Adem 06-01-1990 09-01-2020 Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn  
mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling 
wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoon-
nummer (040) 289 38 93. 
U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak 
te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze 
publicatie. 

Zet in de brief de volgende zaken:
• uw naam en adres
• de datum
•  een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw  

mening over wilt geven
•  de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit  

voorgenomen besluit en
• uw handtekening

U stuurt uw brief naar Gemeente Geldrop-Mierlo, 
t.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek), Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop-Mierlo.

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Publiekszaken, telefoon: (040) 289 38 93.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op

www.geldrop-mierlo.nl
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COLLEGEBESLUITEN

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende 
verkeersbesluit is genomen: 
Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen, 
op de volgende locaties (VKB 2019-19, d.d. 7 januari 2020)
• Vasco da Gamastraat
• Ganseboom
• Wethouder van den Eijndenstraat
• Lochtenberg
• De Burght
• Tarwe

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 17 januari 2020 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.


